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महामहोपाध्याय श्रीगङ्ेशोपाध्याथकरतं 
€ 

तकेवकरणम् 
श्रीमयुरानाथतकरेवागौक्षरिरवित- 

तकरहसययुतं 
तकंतीथ-न्यायाचायं- 

श्रीवामाचरणमद्दाचाये विरवित- 
विदृतिसवरितम् । 

प्रकश्रकः-~ 

जयङ्कष्णदास्त-हरिदास गुप्त 

चौखम्बा संस्कृत सीरिज् आस, 
बनारस सिरी । 

न अ 91 

(ॐ यश्व व यकु चवय (^ 20 20010004 4 

1, 

= 



अस्पत्य्ारोत-वेदान्तम्रन्थाः | 

अद्रेनसिदधिसिद्ान्तखारः  नदःनन्दव्यासम्रणीतः त्ृतव्याल्या च 9|) 
वरद्मसृधन्रनि ! ( मरवा ) ६) 
लण्डनखण्डखादम् 1 'ववण्डनमावप्रकशिकाःः “शाटी” “खण्डन 
भप्ानगेः" कखण्डनद्पंणः' "खण्डनर्लनमालिकाः' पश्चटोका समनम् १ 

खण्डनपरिशिषटम् । श्रीताराचरणशमणा विरचितम् | 

जीवनमुकिवित्कः । विस्तृतसरर भापावादेन सदितः । 
त्वदी पनम् । अचण्डानन्दमुनिज्ृतं (पवपादिकाविवणस्य व्याख्यानं) ८) 
तत्त्व्रयम् । सेकाचायेप्रणीतं । वरवरस्वामिनिबदधभाप्योपदहितं २।।)} 
तस्श्चखरः । ,; तथा वरदगुरकरतः तत्तव्रयदचुकसग्रहु १।।) 

, व्याथपरिशरुद्धिः-सरीक । श्रीवेदान्ताचायं प्रणीता । ७}) 

१० न्यायमकरन्द्ः-सटोक । प्रमाणमालला-न्यायदौ पावली युतः ६) 
११ प्रणवकह्पः । “प्रणवकल्पश्रकाश्चाख्यभाप्यः, समृतः १) 
१२ श्रीभाप्यवातिकं-यतीन्द्रमतदीपिका सकलाचायंमत्रहश्च ३) 
१३ वरेदान्तरल्तमञ्पा तथा वेदान्तततखवबोधः | सम्पूणं ३) 
१४ वेदान्तस्िद्धान्तसङ्ग्रहः तथा-वेदान्तकारिकावरी "अध्यास 

सुधातरत्गिणौ रीकायुता 9।|) 
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१५ वेद्ान्तद्दानम् | (व्रह्मगतवपिणीः" टीका सहितम् ६) 

१६ वेदान्तपरिभाषा } “अथेदीपिक्ना" ठीका- टिप्पणी सहिता! १) 
१७ श्रुत्यननकटपवस्लां । पु्पोत्तमग्रसादष्त सम्पूणौ । ४।।) 
१८ श्रुव्यन्तसुसद्रमः ¦ तथा-शध्रतिसिद्धान्तमञ्चरी । तजेश्रकृता! ४।।) 
१९ पञ्चीक्ररणम् ! ““वातिंकः' दीका (तत्वचन्दिकाःविवरणेनः च सहितम् ॥) 
२० वोधरस्रारः । श्रीनरहरिकृतः, तच्छिभ्य दिवाकरङृन टीकया सहितः १५) 
२१ भेदधिक्कषारः-सरीक } अप्पयदीक्षितविरचित ““उपकमपराकमश्वः ३) 
२२ विघस्णोपन्यासः । “वाक्युधाःः व्रह्मानन्दी व्याष्यास्हितः। ३) 

२३ सिद्ध्तविन्दुः-न्यायरतनावङी -नारायणीरीकोपेतः। £) 
२४ संकषेपश्चरीरकस् 1 रामतर्थकृत अन्वयार्थनेधिनी"टीका सहितम् २) 
२५ स्श्चेपशारीरकम् । “मधुसूदनो” रीकासहितम् । ८) 
२६ स्वाचुभवादशः-सरीक । अरुभूतिलेसः समेतः । ३) 

२७ श्रीमन्सनन्घुजातीयम् श इरमाष्य “नीलकण्डीःःव्यस्यद्वयसमन्वितम् १) 
२८ हरिखीखसतम् । मधुमूदनीसकासहितं । १॥) 
२९ श्रीविद्न्मण्डनम् } ̀  पुरषोत्तमजीकछृत “छवणेसूत्र व्यार्यासहितं ३॥) 
३० धरस्थनरत्नाकरः । गोस्वामी पुरुषोत्तमजी ठतः सम्पू ३) 
३१ शुद्धाद्तमतिण्डः । शध्रकाश? “श्रमेयरतनाणव” टीकद्वयोपेतः १) 
>> ध्वीणटणभाप्यमगोस्वामिशरीपुरुषोत्तमजीडत“^श्रकार"व्यार्यासहितं २२॥) 
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- श्रीः 

रः काशी-ससत-मीरिज-ग्रन्थमालययाः + 

39 
श्य > 

स्थायतिमागे एकविशति { २ } पुष्पम् | 

महामशेपाभ्याय- 

श्रीमन्गङ्दोपाध्याय विरचितं 

महामहोपाष्या्-- 

प्रीमन्मथुरानाथतकेवगीराक्रुत- 
` तर्करहस्ययुतं 
तकंतीथे-न्यायाचाये- 

श्रीमद्रामाचरण भट्ाचा्थविरवित- 
विश्रतिसवलितं 

तदन्तेवासिनेाः-- 

श्रीमस्सामि निदोषानन्द-योगीन्धानन्दयोः 

साहास्येन संोधितश्च । 

प्रकाशाः 

जयक्कष्णदस-हरिदास युतप्त- 

चौखम्बा संस्कृत सीरिक् आरिसि, 
बनारस चिरी । 

विं° स॒° २००१ ] [ सूल्यं १} 

[ अस्य प्रन्धस्य पुनुदगादिकाः सर्वेऽधिकाराः परकाशकाभीचाः | 



विज्ञः | 

= | भोः प्रियः ५ | 

नरयाहानदपाषयायण्ेोपाष्यायविरविततकयन्धप्रमाकरः घमस्तनस्तिक्यधा, 

नानो दकिन) परंक्षकाणाय षयं सवेकमतिमित्तीमूतः सवधम पयोगितय 

परथिव्यामपामरै वैत धम्यते, कि बहुना निदिलाशनजानाथ तकस्य सवेथाऽप 

दयशटा संवतील्स्ामिभन्यते । अस्य च महामहे पाध्यायरीमन्मधुरानाथतक्वागीष 

्रेतिभिनमतिसरलं तदेरहस्यं विराजमानमप्यतिसंक्िततथा सुषीभिरनवगतत्तमिति 

मवाऽस्व इिस्तर तकेविधृतिव्िरविता, सा यदि दुधीमिः समाद्रणीया सती तष 

मुपश्चरय प्रभ्रि तद कृतदत्योऽदं विध्यामि । 

तैगेष्वरमिश्वयः इमजनीवादीप्यमानेन यः 

कुया दायंगणशष्व कम॑जतितं जन्मेति सतरिश्वयम् । 

य॑ बाऽऽसाथ जनाः प्रमाभनिचयराादयन्ती प्रमां 

तकरऽं प्रतिभातु भारतजनेरालोचितः ्रादरम् ॥ १॥ 

अन्यस्मिजिहिता सदा कष्निता भास्त्रे तमिश्ठायते 

सा शिष्टगणेन यश्व नियतं ज्योस्स्नायमानः कृतः । 

पेशः प्रमितः खता दुमहता सश्रयसे भारते 

न्यायः प्राणक्षमः सदेति मतिमान् जानाति मानग्रियः ॥ २॥ 

गदे गौरवसोरमे जनप विष्यातवियाधये 

जतिनाऽऽदध पिनिमितेव तरणी मग्नाय तक्नमबुधौ 

माधुयौ विवृतिमंयाऽपिविमख तक सा धीमता 
ध्री वापभाचरणेन षीरजनतानन्दप्रदनिच्छया ॥ ३५ 

रसतेवसुचन्द्रऽप्मन् शके भा्रसिता मी । 
प्रापयेयं विदृत्तियोता समाप्ति धीमदन्तकि ॥ ४॥ 

इति 

शरीवामावरण मष्वायैसय | 



ॐ नहश्चप्र। प्रश्ण 

क, 

त च्यचिर न्ता ्् भू 

मवित्रनिकतकेरहस्ययुनं 

तकप्रकरणम्! 

अथ तन्वचिन्तासणिः # 

तकेस्य व्या्प्रहमूकत्वेनानवम्थति चेत्-न, यादा 
तकोदु्रणात् । 

‰& अथ विवृतिः # 
तकेण यस्य महन भवतापदन्तुः प्रामाण्यनिशवयमन्चे कुषे च धरः 

यज्जञानरो लभत एव जनः स रुक्ति तं नौमि च इरमहं वहुतकवेयम् ॥ १ ॥ 
भ्रीवामाचरणे नत्वा परौ च गुरं करम् । 
विषणेति धीरेका दुर्गमां तकेमधुरीम् ॥ २ ॥ 
ज्ञानिनो यदि परयन्ति विस्तृतं मकतामिमाम् 
विवतिवेत्तदा मन्ये धन्योहमिति सांप्रतम् ॥ 

भरुमिनोमीत्याकारकाभवरिषयतावच्छेदकभनुमितित्वं यथा जातिस्तथा आपादय- 

मौत्यनुभवविषयतावच्छेदकतकेछमपि जातिरेषेति केचित् । अन्धे तु व्यापकाभवग्र्रशन 
निश्वयविषयीमूते धर्मिमि आहायेव्याप्यारोपेय तथाविधन्यापकारोपस्तकं इति वदन्ति । 
वस्तुतः पक्षे आपायव्याप्यापादकवतानिश्वयजन्यजञानं तकः ; तत्र चापायव्यतिरेकनिश्वय- 

पक्षतावच्छेदकादिनिश्वयस्तादशापाद्कनिशवयश्च दैतुस्तादशनिशथयं प्रति भपायामवाद्- 

वमाहिसंसयादेः स्वातन्त्येण संशयपामग्रीसंपादङतया वा प्रतिषन्धशतवं, तादश्मंश्नया- 

य॒नुखादाथं यदि तकीन्तरस्यवद्यकता स्यात्तदा ताट्तकौन्तरछारणविषःरकसं यवि. 

धटकःवैन तकोन्तरस्याप्यावद्यकतेति तत्र तत्रापीत्यादिरीत्याऽनवस्या स्यद्, न हि 
ता्द्यनवस्था बौजाङ्करवस्मामागिकी बीजाङ्करस्यले अनवस्याया अगत्या प्रामाभिकत्व- 
संभवेऽपि अनवस्थिततकंधाराया अप्रामाभिकतवात् । अन्यथा अनवस्थिततकस्य तकं 

परति प्रयोजकतायाः स्वीकरणीयतया ताद प्रयोजकतानिश्वायकविरदेण तक प्रति तकंस्य 

प्रयोजक्षवाऽसंमवात् वदिधुमन्यापिग्ाहकतकैस्य अ्रयोजकभविनादुतादात् तातस्य 
वहिधूमभ्यातिमाहकत्वामिधानं तेयायिकानमतिसाहसमिति चावोका एव विजयेरन् । 

वस्तुतस्तु तको यदि तकवन्यापकप्रयोजकतानिकपितप्रयोज्यतावान् स्यात्तदा तकित 



तश्चचन्ताम्रणा 
ह, ९, 

यत्र च व्याधानेन शङ्कव नावतरति तत्र तं विनेद व्याप्तिग्रह 
तणहि-~ 

¢ (कै 

पर अथ तक्रमाधुरा £ 
यत्त्दविव्ररकशद्रास्ामाल्यं त्कामावरातिसिकिक्ार्णप्रतियोगिकाभावा- 

दृव पृं नावनरनि तं नकंमाह-शनथाही नि । 

स्वदे यपनिभयेननवष्य; न प्रामाणिन्गी, तकलावच्छिनं परति त्क॑लेनाऽप्रयोजकलात्तकै- 

मेदनम पयःनयेन त्गुखेन ठकत्वव्यापकप्रयो जकतानिहपितप्रयोऽयतवाभावस्य तके 

परिद्िणिदि तु युनसुभ्पव्यामः । नव्या्तु तक्तो यदि तकजन्यः स्यात्तदा त्काऽजन्यजन्योः 

त म्या दन्येवमापक्तिरनवस्थायामिति प्राहः । अनवस्थाया अप्रमाणिकते त्याः परिहारस्तु 

संभवत्येव । तथाहि यादशवदिधूमव्याशि्रादकतकासूरवं॑ ताद तकैविषटकष्य 'अवहरेव 

मव्िष्यति' इ्थःदिण दर सामान्यस्य तकेभिन्नवहवन्वप्रव्यतिरेकानुविधायिलवन्ञानदेवातुतपादं 

स्तादशतकंप्रदशनेननवम्थां परिदर्वुमाह मूञे-तथाहीव्थादि । भत्र धूमस्य पक्षत्वम्, 
उदपन्नत्वामावस्थास्पायलं, वद थममवहितजन्यत्वाभावविशिष्टस्य वहिसमवदहितजन्यघा- 

वस्यपादकलम् , अपायापादक्यो व्यापनिपरदशथ नित्याकाश्चादादिति द्रव्यम् । तथा 
च धूमो यदि वहथसमवदितजन्यल्वामावतििष्टवहिसमवदितजन्यत्वाभाववान् स्यात्तदा 

जन्यताभाववान् स्यात् , यथा आद्धश्च इत्यथः पयेवसितः । नचन्यतरतवस्याखण्डोपाधिः 

त्वमते काषवाद् वहयसमवदितजन्यस्ववहिसमवदितजग्य्तैतदन्यतराभावस्येवापादक्ल- 
मम्त्िति वाच्यं, तथा सति अपाद्याभावेन जन्यत्वेन तादशन्यतराभावमावस्यान्यतर- 

स्यैव धूमादौ सिद्धिमवेन धमे वहिधरमवहितजन्यतवस्यासिद्धौ रदभावकोटिकशहं प्रति 
तवस्य प्रतिबन्धकत्वं न स्यात् ताद्शशयविषटकतयैव मिरुक्ततकष्याऽवद्यकत्वात् 1 
एतच श्छुटीभविष्यति । न च वहयसमव दिताजन्यलवस्य पक्षविरोषणत्वमद्गीकुबेतामुपा- 

ध्यायानां मते आपाग्माविन वहस मवहित जन्यत्वमत्रेणापि सिद्धिः स्यादिति वाच्यम्, 

अतुमितेग्योपकतावच्छेदशतादसन्यतरतप्रफारकत्वतियमस्येव स्वीकरणीयतात् । 

न॒ चैव वहयसमवहितजन्यत्वाभाववहिसमवहितजन्यत्वाभावान्यतरस्येवापादकत- 
सुच्यतामिति वाच्यं, तथा सति ताद्शान्यतरस्य केवलान्यित्तया तदभावस्याऽ्पायामायेन 

धूमादौ सिद्धथरुपपततैः । न च तथापि वहथस्मवहित जम्यत्ववहिसमवदहितजन्यत्वोभया- 
मावस्यैवापादकते न दोष इति वाच्यं, तादसोभयाभावस्य धूमादौ घतेन तदभावश्यापि 
लापाश्चमपरेनं तत्र सिद्धवसंमवात् , अधिकममिहितं प्रागिति ध्येयम् । 

दीकायां यत्तकंति ! यस्य धूमो यदील्एदि कंस्य कारणीभूतापायव्यतिरेकनि. 
श्यायनुत्पादप्रयोजकीभूताऽवदैरेव भविष्यतीत्यादिस॑रय्मान्यमित्यरथंः । त्काभा- 
वेति । तादशराङ्कतुत्पादप्रयोजकतेनाभिमतस्थ तक॑स्यामावातिरिक्तं यत्तादशशरा इकारं 
वहन्वयन्यतिरेकालुिघःयितज्ञानाभावादिश्पं तत्यरतियोगिकामावाद् वहन्वयभ्यतिरेका 
सुविधायिववक्ञानादित एवेत्यथः । प्म्यथः प्रयुक्तम् , अन्वयश्वास्यानुत्पादरूपानदतर । 
एवकाराप्तकस्य तादश दधोविषटकलब्यवच्छेदः । पूर्व -ताड्यतकौभ्यवदितपूरकारावच्छे 



सवित्रुनिक्रनकंरहस्ययुनं नककश्णम् । + 
#॥ 

प 

“धूमो यदि पहयसमवदितानन्यन्ये मतिं वदिमप्द्ठनाउन्यः 
स्थान्नोत्पन्नः स्यात्" 

धूम इतिश । ध्मा यदि बहवसमवहिनजन्यनित्तनधिनिष्वदिनन. 
वहितजन्यभिन्त्रवान् स्यान् उन्पन्नन्वाभायवःन् स्यादिन्वथः; विश्न. 
देन । नावत्रति=नोतयते तादय सामान्यमिति ्ेणःन्वनः उदन्यन प द 

कत्; धत्वधस्यवतरणस्योदत्तिर्यलात् , तत्रे च ननव लयवे समप ऽधः। 
तदन्वितद्याथश्रयतस्य तादसशद्रास्ामास्ये यन इति ह्म् ) 

नच यत्तकविषटकर इासामान्यमित्यव सामन्यपर व्यर्थ, यननविषदरकयद स्थ. 
व सम्यक्लवादिति वाच्यं, तद्मुपादनि यतकिविच्छद्मःम्नदमवःयिः नः 
गेकामावान्निवरत्तावपरि सङ्खान्तरनिग्र्यथे नक्र नुसरऽनवरस्थः 
विषरकश त्वव्यापकत छमावातिरि्तधरयप्रतिोगिकाय द 

(कन 

पदोपादानम् । एतेन यदन्ये राद्धचतुदयस्येव तशविपय्छवं तन्ये शद, 

कङरगव्रतियोगिक्मत्रादनूददिऽपि अपरल दनुत्पादाथ तक न्तरद्यवश्यन्े ममन्य- 
पदोपादानेऽपि अनवस्थायाः परिहार दुबार इति पूतपक्ोऽपि निरस्त. । न च तदमव 
तिरिक्ततवं तादससंशचयकारणविशे पगमनयेकमिति वाच्यं, ता्यविोषणानु पादःने तकभाव 
स्यापि निरुक॑शयकारणनया तलतियोभिक्ाभावह्पत दस्मं यनिग्रह्तवनवस्थायःः पटदः- 

रसंभवापत्तेः। न च कारणपदं व्यर्थ, तकामावातिरिक्त्रतेयोनिकानावदिरेध्यस्यव स्रम्य- 
कत्वादिति वाच्यं तकभावातिरिक्तषटग्रतियोगिकामवरद्रुन्वसय नःदयशदानुतदे बधः. 
त्कारणपदोणदानस्यावश्यकतवात् । यद्वा कारणपदानुपादाने पुनरनवस्याग्रषत्रः स्यादू 
मेदाभावस्य मेदभ्रतियोगिस्वहपत्वमते तकमेदस्यापि तक मःवातिरिक्ततया तस्रतियोगिका- 
भावात्तकोदेव संस्षयानुलारस्य आवश्यकतान् तकंप्युकतश इ चुसादेऽनवस्थायाः शयामा. 
त्रेण वारयितुमशक्यत्वादिति ष्येयम् । तकंभिन्नादेव नवतरतीति कथं नेक्तमिस्याश इन- 
मप्ययुकत, तकेमिन्नवटादि्रयुक्त्वप्य श वनदे वाधात् ! तकोमावातिरिहकारण.मावा- 
देव नवतरतीदयनभिधानन्तु यक्किदित्तादश कारणाभावप्रदुक्ततस्य छ इनुखादे लमायेम् , 

अन्यथा तक्मावातिस्तिकप्रण्तामान्यामास्य तकषपूद॑मवस्थानमेवासम्भवि स्यात् तको- 
वातिस्किसंशयकारणस्य ध््ानादेस्तकूरद सत्वस्यावदयकलादिति ध्येयम् । 

धूमो यदीति । न च वहयसमवहितजन्यत्वामावविचिष्टवहिचमवदितजन्यला- 
भावस्वैवपादकत्वसम्भवे उभयत्र मेदपदोपादानं म्यधमिवि वाच्यम् , अत्वन्तामवरस्या- 

ऽग्याप्यश्रत्तितामते बहिश्ून्यताश्राढीनवहिमस्योखन्नधयाद्) व्यभिचारापत्तेः । तादश 

टानधिकरणदेश्चाषच्छेदेन बहयसवदितजन्यत्वामावस्य तत्रे स्वेत आपादकस्य चच्वात् 

प्रथममेदपदोपादानस्यावश्यकलात् ।द्वितीयमेदपदानुपादाने वहथसमवहितजम्यमिन्नेऽप्या- 
लोकादौ वदहिसमवदवितजन्यत्वाभावध्यालोकनपिकरणदेश वच्छेदेन स्वात्तत मूलयोथि- 
त्यव्ारणसम्भवाद् तदुपादानम् । मेदस न व्याप्यदृत्तिरतो न तत्र तत्र व्यभिवारः । तद्- 



% तसयचिस्तामणो 

परान्नं द्वितीयभिन्नन्बविन्लेपणम् । जम्यं हि जगति वस्तुद्वय--वहयसमप- 
हितजस्यं, तनृस्मवहितजन्यश्च । तथायं चेदुभयजस्य एव न स्यात् तद्] 

पणव्रन स्यादिति भतः 

नन नायं तहिधूम्याधिग्रह्यपयागी, वहिग्यभिचारित्वापादककतक- 

स्यैव तथान्वात् । न चातथाव्वेऽपि क्षतिविरह इति बाच्यम् , तादरशवहिं 
ग्रमन्यातनि्राहकतकं एवानवस्थाप्रदशंनादिति चेत्-न (तस्यापि परम्परया 
वद्विध्रमध्यापिग्रहयपयामित्वात् । तथाहि-ध्रूमो यदि वहिभ्यभिचासी 
स्यान् , वहिजन्या न स्यादिति वहिधरुमन्यािप्राहकस्तकः, तत्र च वहि 
जभ्यध्वरूपापाद्यभ्यतिरेकनिदचये हेतुः, वाधबुद्धेस्ताकिकबुद्धौ हेततयात् । 

“ व्याप्यवृत्तित्छे वटवसमवहितजन्यो यो यः तत्तदधक्तितवाचच्छिन्नमेदकूटविशिष्टस्य वहि- 
परमवदहितजन्यो यो यप्तत्तद्यक्तित्वावच्छिन्नभेदकूटत्यापादकत्वसम्भवेन पूवौक्तदोषाणां 
नावकाणः । वस्तुपस्तादश्जन्यप्वस्याखण्डोपाधिसवमते जम्यत्वरवायप्रवेशकृतलाधवमभि- 

रत मेद्पद््धयो पादानम् , अन्यथ। ताद्शजन्यत्वा(मावविशिष्टस्य वहि्रमवदितजन्यता- 
भ.वध्यायाद्कते जन्यत्वतवस्य प्रवेद महागोरवं स्यादित्यपि वदन्ति । 

विशिष्टान्तं=वहयसमवदहितजन्यमिन्नलम् । द्वितीयेति । वहिसमवदहितजन्थमि 
न्तत्विगेपणमित्यथः । भावमाह-जन्यं हीति । तत्र=जग्यजन्ययोमेष्ये । भयं =धूम 
उभयजन्य एव न स्यादू-वह चसमवहितजन्यवहिसमवदितजन्य एव न स्यात् ¦ जन्य एव 
न स्यादू=जन्यलामाववानेव स्यात् ¦ मूलोक्ततकस्य वहिधूमन्या्िप्रहोपयोगितवं रदश. 
यितुं श इते-नन्विति । भयं=मूलोक्ततकः । वहिभ्यभिचारिष्वेति । वहिव्यभिवा. 
चारी स्यादित्यादिवक््यमाणतकेयेवेत्यथंः । तथालात्=वहिधूमन्यापनि्दोपयोगिलात् । 
नन् अनवस्थापरिदारप्रश्ेनस्यवो देद्य तया निरुक्ततकंस्य वहिधूमव्याि ग्रहानपयोगित्वेऽ्पि 
न दोषः निरकतकस्यापि तश्नन्तराप्रयोजकतयेवानवस्थापरिदारसम्भवादित्यासङ़ते--त 

चेति । वच्यमिति परेणान्वयः । समाधत्ते--ता दशेति । वक्ष्यमि वहिधूमन्यापिग्रह 
प्रयोजकीमूते तकं एवेत्यथः। अनवस्थाप्रदशनारिति । चावोकमतसिद्धाया अनवस्था 
याः प्रदर्नादित्यथः । नन्वितयदिशतरम्-इति चेन्नेति । तस्यापि-धूमो यदीस्यादिम्- 
लेक्ततकेस्यापि । निक्कतकस्य वहिधूमव्यिप्रहोपयोमितवं अदशेयति-तथा हीति । 
धूमो वहिन्याप्य इत्याकारकन्यािग्रहे धूमो चहिव्यभिचारौ नवेति संशयः प्रतिबन्धकः, त।६. 
दा संसायदूपप्रत्िबन्धकरनिव्रत्तिस्तु धूमो यदि वहिन्यमिचारी स्याद् वहिजन्यो न स्यादिः 
त्याकारकत्ेण भवति । एवश्च निस्ततकस्यैव ताइशव्यमिवारसंश्चयानुत्पाददवारा वहि. 
धूमव्यापिशादकलं, ताहशतके वहिजन्यतवाभावामाववदहिजन्यत्वरूपापायम्यतिरेकनिश्वयो 
हेतुः, बाधनिश्वयस्य तकं प्रति जनकत्वात् । तादश्वहिजन्यतलनिश्ये स्वातन्न्येण संश 
यसरामभ्रीसम्पादकतया वा धूमो वन्हिजन्यो न वेन्त्याक्रारकसंसयः प्रतिबन्धकः । तिरक 
संशयं प्रति तु धूमो यदि वहथसमदितेःत्यादितकंस्य वन्दिजन्यलनिथयं सम्पाघ प्रति 
बन्धकत्वम् । तथा च निर्कभूलोक्ततकेण वन्दिजन्यतवनिश्वयस्ततस्ताद्शनिरृचयाद् धूमो 
बन्दिजन्यो न वेत्याकारफशङ्गाया अनुत्पादः । ताहशराङ्कनुत्पादात् पूर्क्तवहिजन्यत्ति. 



सवित्रतिकतफरटस्ययुते तक्थकरणय् ५ 

नसिमिदचान्वयव्यतिर्काभ्यां परनयक्चना वद्विजन्यन्धरनिपये वरुजन्न्व- 
1 वियधिनी सणशयसमाग्रासम्यद्कन्वान् , नच्छुदरविराथाी चायं 

तक इति । श्र्र च बदहिष्यूल्यन्वदृश्चायां वद्धिमदेन्ाः यद्र मन्द. 

यिद्यवार्णाय वििष्टास्तं हिनीयसिन्तन्वविद्चपगम् . न्धनियामि. 

विेषणस्वे तदोपताद्वस्थात्। द्वि चिनादुन्पद्रमानन्वं नद्धः | 
॥ 

स्वयरूपापायव्यतिरेनिदवयेन धूमो यदि व्रःव्यमेचःो न्दिने, र 
दातकेभ व्यभिवारसङ्ानिव्रततस्ततो निरटुगेन वदभूनव्यःप्रदम्येनय = स्न - 
तकं्य परम्परया वन्दधूमग्याप्तिग्राहकनवं निरविवादमित्येवं च्छद विरेषः चय क 
इत्यन्तसमुदितप्रन्थतास्पथम् । 

वहथस्मवदहितजन्यमिननतरपघतयन्नायस्यानप'दनि केवच्वटिसमप दन जन्पभिन- 
व्वक्यापादकते वदिदयूल्यतादसायां वद्मति देल ससुपन्न घटक्चेय व्यनिचरर्ः ब 

समवहितजन्यमिन्नलहपापादकस्य तत्र सत्वेन तते.न्पन्नलानःवहपःपदस्य चर. 

हादतो विशिष्टान्तं, तदुपादाने तुन ततरे व्यभिचा, वटवदनमवद्िरजन्यन्वस्यय टट 

शचटविशेषरे सत्त्वेन वहथसमवहितजन्यभिन्नल्ल्पव्ि्तेपतरःमावाद्े ष्ट पादक्ष्य ततर 

विरहात् । आपाद्क्वति भापाथानावसत्वनेव व्यमिचारस्याञवदयत्रत्रादःट 
दत्रचेति ! निरक्तपादॐे वे्यथः । घटक्तवं सप्तम्यथः, अन्वयदचाध्य व्िष्टान्तमि. 
त्यनेन । वहिसत्वद्शायां वदिमदुदैलोत्पन्नधटादो वहिसमवदहितजन्यभिन्नल विरहः 

रिष्टन्तव्यार्तिनै सम्भवतीप्वतो बहिदत्यतादलायामिलुक्तम् । मूलके थिल्यति 
भ्यभिचारवार्णयेत्यथेः । विलिष्टन्तं = वरवसमव हृतजन्यानन्नत्वविशिष्ठान्तम् । 

द्वितीयेति । बन्दिखमवशितजन्यभिन्नतविदेपणमित्यथः । 

ननु वहथसरमवदितजन्यभिन्नतवस्य सामानाधिकरण्यप्म्बन्धेन दवितीयनिन्नत्वविदेष 

त्पिक्षया ऊाषवात्छङ्पसम्बन्धेन द्वितीयभिन्नतवप्रतियोगिवहि समवदित जन्य विेषणतव- 

मेव सथुचितमित्यत आदह--तस्प्रतियागीति । वहिसमवदितजन्यमिन्नलप्रतियोगि. 

वहिसमवदितजन्यविरोषणत्व इत्यथैः । तदोपतेति । तादशषटविरेषादौ व्यभिचा- 
रतादवस्थ्यादित्यथः । तथा च वहयघसर्वेदेतजन्यभन्नत्व वष्ट यद्. वृ्मवे हृत. 

जन्यं तद्धिन्नलस्यापादकते वदिद्न्यताकाटीनवदहिमदैशोदन्नवटादौ व्यभिचारः 

वहयस्षमवदितजन्यनिरुकतषटमिन्नं यद्रहिमवहितजन्यं नान्तरीयकं घटादिकं तद्धिन्न- 

त्वहूपापादकस्य निर्कषटविशेषे सत्वेन तश्रोत्पन्नत्वा भवरूथापायस्यासतवात् , अतो 

वहसमवहितजन्यभिन्नत्वं सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन वहिंसमहितजन्यभिन्नतवस्येव विशे- 

षणमिति भावः । ननु वहथसमहितजन्यमिन्नतवं यदि वहवभाववदेशौतत्तिकान्य्वं 

तदा पूबोक्तथटविरेषे व्यभिचारो दुवोरः वह वभाववदुदेशे क्तिकान्यतवस्य वदि सम- 

वहितजन्यभिन्नत्वस्य च तत्र सत्त्वेन विरि्टपरादकस्य तत्र सत्वादत भद~ 

वहि बिनेति । वहि विनोखयमानं यत्तद्न्यलमित्यथः । तदथः = विशचिष्टन्तदल- 

स्यार्थः । तथा च वि बिनोत्यमानमिन्नलस्य निरकतषटे विरहाद्िरोषणभावेन विरिष्टा- 

पादकस्य तत्र सत्तं सखम्भावितमपि न्तीत्यारयः । 



६ तखचिन्तामणो 

स्वसमानाधिक्रणवहिमदन्यस्वाम्यवहितपूवेश्चणकं यद्यत्तदन्यत्रमिति तु 
निष्कषः ¦ स्वद् = अन्यत्वप्रतियेागिपरम् । 

अन्यथा इद्ानीन्तनघर।देः सामग्री साटेऽपि ऊचिरे वहिसस्येन 
मूलदौथिस्यताश्रवस्थ्यात् , महाप्रलये मानाभावात् खण्डग्रलयेऽपि 

नन्वेवमपि मदप्रल्यानभ्युपगन्तूमते ताद्शवहिं विनोतग्रमानमिन्नत्वमप्रसिदध 
सवस्येव जन्यवस्तुनः पूर्व्ये कुत्रचिद्देरे वहिरत्वात् , अत भाह-स्वसमाना 
धिक्ररणेति । स्वाधिक्ठरणे वतमानो यो बहिस्तदन्यलवत्साऽव्यवहितपूतक्षणं यस्य 
स्वय एवम्भूतं य दूयत्छं तदन्यत्र वहवध्रमवदहितजन्यमिन्नलमित्यर्थः । अत एवोक्तं 
स्पद्मन्यल्वप्ररियोगिपरमिति । एताद्शं स्वं वहिशरूल्यतादश्चायां वहिम दूदेशोयननघय- 
दिकमेवं । तादशधटाव्यवतिपूवेक्षणस्य तादश्चपरदिसमानाधिकरणवहिमदन्यलादिति 
तादशस्वासमकृषरादिभेदस्य ततरे विरदेण पिशेषणदलस्य ताध्सवटादावसवं बोध्यमतो 
न तम्र व्यभिचारः । वहिव्यधिकरणवटाहे न्यभिचारस्तु स्वथमेवाये वारयिष्यते \ भत्र 
स्मामानाधिकरण्यं वहदुपलक्षणविषयेव वक्तव्यम् , अन्यथा वहिदन्यतादशाथां वहि- 
मदुदैशोत्न्नषटदिरधिकरणे वध्यसत्वेन तस्व स्वपदेन पततौमशक्यतथ तत्र व्यभिचा. 
रतादवध्थ्यं स्यादिति ध्येयम् । 

बहौ सघ्तमानाधिङरण्यनिवेरव्य कृत्तिमाह--अन्यथेति । स्ामानाधिकरण्या- 
निवेश्च इत्यथः । इदानान्तनषटादेः = अधुना वहिमदूदेश्ोत्पन्नथरादेः, नतु वहव्यधिक- 
रपरः, बडिव्यधिक़रणधदादौ आप्रद्कपतेऽपि वक्षयमाणवहिसमानापिकरणलवरिधि- 
ष्टोखन्नतवस्यामातस्यापयत्य तत्र सत्वेन व्यभिचारवारणसम्भवात् स्वसरामानाधिकरण्य- 
दलव्यावतेस्तत्राद्ततवापत्तः । सामप्रीकले=तादशषटदेः सामम्ीमति स्वाव्यवरितपूर्व्ष- 
भे । कुत्रचिद्देशेनदेशान्तरे नहिसत्वेन तादय षटाचव्यवहितपूरवक्षणस्य वहिमत्छन । 
मूलशेथिस्यताद्वरथ्यादिति । व्यमिचारतादवर््यादिलय्ः । तथा च स्सामान- 
नाधिरण्यस्य वहाव्िवक्षणे वहिरन्यताद्रायां वहिमदेशोतन्नधशदौ व्यभिचारः वहि 
मदन्यसताम्यहितपूवषणकं न तार षटादिकं भवितुमर्हति ताटशधराचन्यवहितपू्व्षणस्य 
ऊुतरविद्देशे षहिसत्वेन वहिमत्तया वहिमदन्यघवरिरहात् । भपितु महाप्रलय एवं तादशं 
स्व, तदव्यवदितपुवक्षणस्य वदिमदन्यत्वात् । एवश्च वदिमदन्यस्वाग्यवहितपूरव्षणन्नो यो 
महाप्रल्यस्तद्न्यत््य वहिश्त्यतादशायां वहिमदुरेशोघ्न्नषटादौ सक्तेन वृध. 
खमवदितजन्यमिन्नत्वविशिष्टवहिसमवहितजन्यमिचलरूपनिशचिष्टापादकवति तादे 
उसपन्नत्वाभावरूपाप।यविरहाद् व्यभिचारस्ताश्शवहो स्वूसामाधिष्टरण्यनिकेरे तु स्वप 
देन निरुतयटस्येव धतु शक्यतया न तत्र व्यभिचर् इत्ति भाव । 

ननु महाप्रर्या्त्वपकष स्वपदेन महाप्रल्योपादानासम्भवान्न तादे व्यभिचार इत्यत आद-महाप्र्य इति । मानाभावादिति । नन्यनेयायिकैदुंगपदत्रहमण्डनां 
भरथो नाभ्युपगम्यत इति भावः । नु तथापि खण्डप्रयस्व नग्तैयामिकाऽसम्मततथा 
स्वपदेन खण्डप्ल्यमादायेव ताददा षटविरेषे न्यभिचारः संभवतीत्यत आह-खण्डग्रल- 



सविषेतिकतकेरहस्ययुतं तकंप्रकरणम् । ॐ 

बरह्माण्डान्तरे वहिसखात् सामग्रीमात्रस्येव वह्धिकरणश्चेणव्रसिन्वे. 
नाप्रसिद्धिश्रसङ्गाञ्च । न तु वर्हधघ्रदिनसामग्रधजन्यन्वं नन्, धूमे 
प्राक् तदनिद्चयात् , सापाद्यामावेनापादकामाव्रसाधने विेप्यधिर- 
हप्रकारकसिद्धयथं तलिनदचयस्यापेश्चितत्वान् । वह्र्समवदिनाजन्ये 

येऽपीति । ब्रह्माण्डान्तरे बह्विसच्छादिति 1 तथा च तदर्वक्षणम्यापि वहिमत्वात् 
स्वपदेन तस्यापि ग्रहणं न सम्भवतीति हृदप्म् । सामग्रोमा्स्येत्रनि । जन्यनानस्ये. 
व्यादिः । वहथधि करणेति । जन्यजातवस्तुनः सामग्रथधिकरणस्य वन्दटिमित्येन चर्व. 
स्येव पूर्वक्षणस्य वन्दिमत्वादित्याश्चयः। अप्रसिद्धिप्रसङ्गाशचेनिं । वहिमदन्यस्मान्यवदि- 
तपूरकषणकतस्य इत्रापि जन्येऽग्रसिद्धतया तादशक्षणकान्यत्रुपवहययमवदितजन्य 
मिन्नतवस्याऽपरसिद्धरिति भावः न च स्वसामानायिष्टरण्यमनितरेश्च स्वाधिकरणदेक्ाव- 
च्छिन्नवन्हिमदन्यतमेव वन्ह्यपषमवहितजन्यमिन्नत्वमम्तु तावतैव ताहस्चघटविशेषे 

व्यभिच।रकारणं सम्मवतौति वाच्यं, भेदस्य म्याप्यव्रत्तितया ताददावन्डहिमदन्यत्वे स्वाभि. 
क्रणदेशस्याष्वच्छेदकत्वाऽसम्भवान् \ नच तथापि स्वाधिकरणदेशाप्ररिदिन्नवन्त- 

भाववतस्वाव्यवदहितपुवंक्षणकान्यत्वमेव तादृश विरिष्ठन्तमिति वाच्यं, नथा सति गौरवाद् 
यथासन्तिवेशे वेयथ्यौभावाच्च । ननु ाधवादू वहथघटितप्तामभ्रीजन्यभिन्तत्वमेव 
वन्डम्मवदितजन्यमतरमस्तु बन्दिशुल्यतादशायां बन्दिमदुदेशे;खन्नधरादे वैटथष- 
रितघामग्रीजन्यतयेव ताध्शसामप्रीजन्यभिन्नतवविरदेण तत्रापादकविरद्देव म्यभिचा- 
रवारणसम्भवादित्यत आद-नतु वहथघरितेति । बन्ह्धटितघामम्रीजन्यं यत्तद्धि- 
न्नत्वमित्यथैः । तत्-वन्हथसमवदिताजम्यलम् । निपेये देतमाद-ध्रृम इति । 
प्ार्=वन्दिनिष्धूमकारणतानिश्वयात् पूवम् । बन्दौ धूमकारणतचन्देहे धूमसामर्नयां 
वन्दयघटितलधदेदस्याऽवश्यकत्वे धूमे बन्द्यधटितसामग्यजन्यत्वस्यपिं सम्द्ग्धलवादितिं 
भावः । नु तक॑पूं धूमे वन्ह्यषटितसामरन्यजन्यत्वरपविशेषणवत्तनिशवयस्याऽ्वे का 
्षविस्त्थित आद--तदनिहचयादिति । निरक्ततकपूरं धूमे वन्ध्टितप्तामम्रधजन्य- 
त्वरूपविशेषणवक्वस्यानिखयादित्यथः । आपायाभावेन=उत्पन्नत्वामावामावेनोत्यन्नत्वेन । 
अपादकाभावद्चाधने = निरुक्तवहथचमवदितजन्यभिन्नतविशिष्वन्दिसिमवदितजन्यभिन्न 

त्वाभावस्ताधने । विभ्यति । केवरविंशेष्यौभूतवन्दिसमवद्ितजन्यमिन्नत्वाभाव प्रकर. 
कानुमित्यथमित्यर्थः । तन्निशवयस्य~षन्हयधटितसरामग्रचजन्यतवरपविरोषणवत्तानिश्चयः 

स्य। अपेक्षितत्वादिति । आपायामवेनापादकामावस्य यस्य सिद्धिभेवति तदमा- 

वकोटिक्षसंशथं ति तकन विरोधौति नियमः! एवश्च धूमे तश्तपूवं यदि बन्द थसमवदहि- 
ताजन्यलस्य निरुक्तस्य निश्वयो न भवति तदा उत्पन्नत्वहूपापा मवेन केवखवन्दिसम- 

वहितजन्यमिन्तलाभावस्य वन्दिसमवदितजन्यतस्य सिदधिनं मवितुमदेति, तस्याऽिद्धौ 

च निरक्तमृशोक्ततेण बन्डिसमवदितजन्यत्वाभावरूपवन्हिजन्यलामावकोरिकसंशयस्थालु- 

लादासम्भवे तेन संशयेन बन्दिजन्यतनिशयम्रतिवन्धसम्मवततादरनिश्वयानुतवत्तो भा- 

पाद्यन्यतिरेकनिश्वयामावेन धूमो यदि वन्दिव्यभिचरी स्याद बन्हिजन्यो न स्यादि 

त्यादितर्लुरपत्तो वन्दिधूव्यापिप्रह एव न स्यादिति हदयम् 1 

वन्दिसमवदितजन्यमिन्नत्पविरेप्यदरध्यारत्तिमाद-वहय घभवदितेति । 



र तत्वचिन्तामणो 
श 

वहिजन्याखोकादौ मृरुहौथिस्यवारणाय विक्ेष्यदलम् । न च चरमसमव. 
हिचपदं व्यथं वहिजन्यत्वाभावस्येव सम्यक्त्वादिति वाच्यम् ; वहथजन्ये 
वहिसमवधाननियतेत्पत्तिके घटादिविशेषे मृखदोधिल्यापत्तेः । वहिस- 
मवदितजन्यत्वश्च वहिकालीनखामग्रीजन्यत्वम् स्वसमानाधिकरणव 

स्वघमानामि करणवन्दिमदन्यस्वान्यवहितपूरवक्षणान्य इत्यर्थः । वहिज्न्येति । भाणे 
कादौ वहिजन्यत्वसुक्वा आलोकपूक्षणस्य वन्दिमत्त्वं सूचितम् , तेन विशेषणदलसक्- 
मोकादौ स्फृटीकृतम् । स्वसमानाधिकरणवन्हिमदन्येत्यादौ सवपदेन।लोकस्य धरुम- 
शक्यत्वादिति भावः । मुलर यल्यवारणाय=व्यमिचारवारणाय । विशोष्यदलमि. 
ति । तथा च वर्दिसमवदहितजन्यभिन्नतरूपविेष्यदरानु्तो केवखवन्दथसमवदहि- 

ताजन्यत्वस्य यथोक्तस्यापादकते वबन्दिजन्यालोशदौ व्यभिचारः स्वस्षमानाधिकर. 
णवन्दिमदन्यस्वान्यवहितपूर्व्षणकं यत्तादश्वन्दिमदूदैरोतपत्तिकषटादिषं तदन्यत्तस्य 
तत्र सष्तेनोत्न्नत्वाभावहूमापादयस्य तत्र विरहात् । विशेष्यदलेोक्तो तु न वन्दि 
जन्यालोकदौ व्यभिचारः तत्र बन्दिसमवहितजन्यत्वस्येव सत्ते तद्विगनलव. 

विरदेण विरिष्टापादकस्यालोकादौ विरदादित्याशयः । ननु बन्दथसमवदितजन्यमिन्नल. 
घटकाघमवहितप्रतियोगिखमवदितपदानुपादाने बन्हयधटितसामग्रथजन्यत्वनिवेशे पूर्व 
दोषस्याभिहिततेऽपि चरमं वन्हिसमवदहिंतजन्यभिन्नत्वधटश्समवहितपदं व्यर्थं ॑वन्दि- 
जन्यभिन्नत्वस्यैव त।दशविशेषणविशिषटस्यापादकत्वसम्भवेन सापरब्जप्यादित्याश डते ~ 
नचेति । वाच्यमितिपरेणान्वयः । वहिजः्यत्वेतिं । वन्दिजन्यमिन्नतवस्यैव वन्िज- 
न्यत्वामावरूपलवादिति भावः । वहिजन्यल्वाभावस्य स्वसमानाधिकरणवन्दिमदन्य- 
स्वाभ्यवदितपूव्षणकान्थतविशिष्टस्य पादकतरे यादशधटस्य पूरवक्षणे वहिसल्व एवोत्पत्ति 
स्तादशवन्दिनान्तरीयके धटे व्यमिचारः तत्र विरेषणदशरस्य वन्हिजन्यत्वाभावसूपवि- 
शेष्यदलस्यापि सत्तवेनपादकप्रत्वादापायस्योत्पन्नलाभावस्य तत्र विरहादतो वन्दिजः 

त्वभावस्य विरेभ्यदरत्वं परित्यज्य बन्दिसषमवहितजन्यभिन्नतस्यापादकत्वं वक्तयम् । 

उक्तषटे तु वन्दिघमवदितजन्यत्वस्य सत्वेन तादशजन्यभिन्नतस्याऽसत्वान्न व्यभिचार 
इति समाधत्ते-वहथज्स्य इति । वन्दिजन्यत्वामाववतीत्य्थः । ताररनान्तरीयक- 
धटस्य पूरवशषणे बन्दिसत्वेऽपि तस्य बन्ह्यजन्यल्वमक्तमिति हदयम् \ बहिस्षमवधाने- 
ति । वन्दिमर्सवान्यवतिपूर्वक्षणकुषटादि विशेषहत्यथः । 

नतु बन्दिसमवदितजन्यत्वं यदि बन्दिशालीनसामप्रीजन्यतवं तदा जन्यमात्रस्यैव 
सामभ्रकषणे वन्दिसत्वेन बन्दिकारीनसामम्रीजन्यतया धूमादावपि वन्दिशारीनसा- 
मम्रीजन्यलनिश्वयसम्मवात्तेवैफत्यं स्यात् विरोभ्यामावमात्रस्य धूमादौ निशयार्थमेव 
निरक्ततकंस्या्वश्वंकतादित्यारयेनाह-- स्वसमानाधिकरणेति । स्वं जन्यते. 
नाभिमतम् , ताटस्चजन्यन्य्ितरूपसवप्तमानाधिकणो यो बन्दिस्तद्वत्. स्वाव्यवदित 
ूव॑षणं यस्य सरस्य तादशं स्वं वहिसमवहितजन्य,तद्धि्नलवमेव विदोभ्यदलं पर्यवसितम् 
तथा च धूमो यदिं स्वघमानाधिषरणवन्डिमदन्य स्वान्यवदितपूरवक्षणकान्यतविशिष्टघ्वष- 
मानाधिकरणवम्दिमत्छन्यृवहितपूवंक्षणकान्यत्ववान् स्यात तदोयज्नत्वाभाववान् स्यादित्येव 



सविदृतिकतकरहस्ययुतं तकंप्रकरणम् । & 

हिमत्स्वान्यवहितपृवश्षणकत्वमिति तु निष्कपेः! अन्यथा इदरानीम्ननजन्यमा 
्रस्येव वहयधिकरणक्षणथत्तिसामग्रीजन्यतया पक्षीभूनधरमेऽपि नाह 
सापरग्रीजभ्यत्वनिश्चय सत्वेन तकवेफन्याप्तेः ) न तु वहिधररिनयामप्री 
जन्यत्वं तत् , तथा सति बहथजन्ये बहिसमवधाननियनेन्पत्तिकप्ररादिवि- 
शेषे मूलदोथिल्यापत्तेः। 

वहिसमानांधिकसर्णत्वे सतीत्यनेन चापाद्यप्रतियेगी विक्ोपभीयस्नेने 
वहिभ्यधिकरणे वहिज्ञम्यकूषादो वद्िव्यधिक्ररणे घटादौ च न भूलगोथि- 
तक आद्रणीय इति भावः । वहौ छ्सामानाधिकरण्यनिवेदाव्य दृनिमाई--मन्यथेति । 
ससामानाधिकरण्यानिवेश इत्यथैः ! इदानीन्तनेति । ठृत्रविरैशे बदिमहतेनेत्यादिः । 
दकवैफस्यापततेरिति । तथा चोक्ततक॑स्य वहिसमवदहितजन्यत्वनिश्वयप्रयोजकतया 

तक्पूवं तादशनिश्वयस्य स्वभावत एव धूमादौ सत्वेन निरक्ततनमुरणममु चेतमिति 
भावः । ननु बहिषटितद्वामग्रौजन्यतमेव बदहिसमवदितजन्यस्वमस्तु छि निरुक्तः 

रीत्या गृरुरनिवेशेनेत्यत भह नत्विति ! तथा च वहिषटिन्साभग्रीनन्यभिन््- 
त्वस्य विशेष्यदकस्वक्पत्वे वहिनन्तरीयकषटे व्यभिचारः तत्र वहििधटितमामप्री- 
जन्यभिन्नतवस्य सत्वात् , आपादयस्योत्पद्नत्वामावस्य तत्र विरदात । स्वसमानाधिकरण- 

वहिमत्सवाम्यवदितपूरव्षणकान्यतवस्य विरेष्यदराथेस्य तारे धटे सत्त्वमेव न संमवतिश्व- 
पदेन ता्शघटश्यवोपादतुं शक्यसान्र ताश्श घटे व्यभिवार दत्य श्चयः । नन्वेवं वहिन्यधि, 
करणे षटे व्यभिचारस्य स्वपदेन धरतुमश्चक्यतया स्वसमानाधिषरणवरहिमदन्यस्वान्य 
वहितपू्वंशषणकान्यत्रेन स्वसमानाधिश्नरणवहिमरस्वाग्यवदहितपूवक्षणकान्यतेन चापादक- 

वत्वात् तत्र चोद्पन्नत्वामावसूपापायविरदात्। एवं वहिजन्यरूपादावपि व्यभिचारः तादश्च- 

रूपसभानाधिकरणत्वस्य वौ विरहेण तस्यापि स्वपदेनो गदादुमशक्यत्वादित्यत आद -- 
वहिस्षमानेति । वहयपिकरणदरत्तितविरिष्टते सतीत्यर्थः । आपाचप्रतियोमी=उखन्न- 

त्वम् । विशेषणीय इति । वहथधिकरणटत्तितविचिषटस्योत्पन्तवस्याऽमावस्वैवापाय- 
त्मिति हृदयम् ! न मृरुशैथिल्यमिति ! तथा च न दहिन्यधिकरणषरशदौ व्यमि. 
चारः तत्र यथोक्तापादकस्य सच्ेऽपि वहथधिकरणवृक्तित्वविरिशेत्पच्त्वामावक्पपायस्या- 

पि तत्र सत्त्वात् । आपादकवत्यापायामावसरतवेनेव व्यभिचारः सम्भवतीति भावः । 

चित्त स्वसमानायिकरणवहिमदन्यस्वाग्यवदितपागक्षणङान्यत्वस्य घत्यन्ताथेत्व- 
मुक्त्वा राघवात्स्वस्मानायिकरणवहविमदन्यस्वोदत्तिकक्षणकान्यतवस्य तथात्वामिषनि 

यैव वहिशन्यतादक्षा्यां वदिमरेश्षोत्ज्घरादौ व्यभिचारवरणं संभवति ताद्दाषटे 

स्वसमानाधिकरणवहिमदन्यस्वोतत्तिक्षणकान्यतवविरदेण बपादक्स्यैव तत्राऽघर्वा 

दिति पूर्पक्चयन्ति । तन्न, यदीयखम्बन्ध्रामान्ये यत्वमयवृत्तिष्वंसप्रतियोगित्वं नस्ति 

तस्य तत्ममयसम्बन्धः उत्पत्तिरित्यस्यैव स्वोत्पत्तिपदाथताया वकस्यतया तस्याः स्वाधि 

कुरणसमयप्रागभावायिरटरणद्यमयप्राणभावानधिकरणतवे उति स्वाभिक्रणस्मयप्रायमावाधि 

कृरणसवङ्पस्ान्यवदहितप्राकक्षणत्वापेकया गुरुत्वात् । कि स्वघमानाधिक्षरणपहिभदन्यस्वो 

तप्तिक्चणकान्यत्वस्य घत्यन्तार्थत्े याश रस्य पूरकषणे बदिनोस्ति बिनु स्वोत्पत्तिक्षणणएष 

२त०्चिण० 



१० दसवचित्तामणो 

व्िवैठने ताष्शधटविशेषे व्यभिचारस्तत्र स्वप्रमानाथिकरणवहिमदन्यस्वो्पततिक्षणक्नो यो 

वहिद्ुम्यताश्रालीनवहिभदैलोघन्नो घट स्तदन्यलस्य स्वसमानाधिषरण्वहिमरेस्वान्यवहि- 

तश्राकूक्षणकान्यत्वहपवटिसमवहितजन्यमिश्चत्स्य च सत्त्वेन आपाद्कसत्तवात्तत्र च निर 
क्तापायस्योतत्नत्वाभादस्य विरहात् । यथपि स्वसमानाधिकरणवन्हिम्स्वोत्पततिक्षणकान्य- 

त्वमेव वन्दिघिमवहितजन्यभिन्नतं, तथा च नोक्तथटे उ्यमिचारः तस्य बन्दिमत्सोत्पसिक्षम- 

कतेन स्वमानाधिशटरगवन्दिमरस्वोतप्तिक्चणकन्यत्वनिरहा दा पादक्सत्तवमेव तादरघटे न 

संमवतीति विभाव्यते, तदापि नन्यमते निरुक्षटे व्यभिचारो दुबर एव तन्मते भापायप्रति. 
योरयुतन्नतवस्वैव विरेषणतायाः स्यन्ते वक्तव्यतथा खश्मानाधिकरणवन्हिमदन्यस्वोप- 
्तिषणकान्यतविद्नि्टोयहखस्यैव यथोक्तघटे सत्वेन निरक्तोत्य लत्वाभावस्य तादसधटे विर 
हान् ।न च नभ्यमने ताटशस्वोतत्तक्षणकान्यतवं न सत्यन्तारथः । भपि तु तादशचवन्हिमद्. 
ग्यस्वाभ्यवहितपूरक्षणकान्यसवमेव तथेनि वाच्यं पूवोभिदहितघ्यन्ता्थस्यैव नग्यमतेऽपि. 
मधुरानाथामिमतत्वाद् अन्यथा 'तदर्थ्ोक्त एवः त्यादिप्रन्थ्याऽलप्रतापत्तिः स्यात् । 
एतेन सत्यन्तारथस्य ताटशस्वोत्पततिक्षणकान्यत्वस्वरूपतवे भवहैरेव भविभ्यतीत्यादिश द्काया- 
स्ता्टशस्वान्यवहितप्राकूक्षणकान्यत्वमंशयस्वरूपतया तस्या निरुकसतन्तदलप्रतिबन्ध- 
कता न संभवतीत्यतः सत्यन्ताथौऽपि तादृशस्वात्यवहितप्राकृक्षणकान्यत्वरूप एव वाच्यः 
निशुकपंशयदेः ससमानाधिकरणवन्हिमदन्यस्छोत्पततिक्षणकान्यलकोरिकत्वे ततध्मात्त- 

तदुपादानमेव ताद्शशषङ्ाप्रतिबन्धक्मित्या'दिमुरगप्रन्थस्णासंगतिः स्यादित्यादि केषशिता- 
दशपूर्वपक्षोत्तरमनुत्तरतयैव स्माभिरयेक्षणीयमित्यलं पषवितेने । 

भथ तककारणयोः पके आपायन्यतिरेकनिश्वयाऽपायग्याप्यापादश्वत्तानिश्वययेोयुंगप- 
त्समविश्षो न संभवति आपायभ्यतिरेकप्र मारकबुद्धौ अपाधन्याप्यवत्तानिश्वयध्य तदभाव. 
व्याप्य॒वत्तानिश्चयसुद्रया भरतिबन्धकत्वादिति चैन, शधनिश्चययवत् तदभवेन्याप्यवत्ता- 

निश्वयस्छ का्॑सदमावेन प्रतिबन्धकतायाः सर्वाऽघम्मतत्तया त्क॑पूवंमापाय्यभ्यतिरेकविषय. 
कसमूहालम्बनपायन्याप्यनिश्वयोत्पत्तिसंभवादिति वदन्ति । यत्तु प्रथममापायम्यतिर. 
कनिश्वयस्ततस्तादृशम्याप्यवत्ता्ानं तत्तकं इतिमतं ततुच्छं, तकपूव॑क्षणे भापायन्यति- 
रेकनिशवयस्रे तादश कारणयोरनादाय॑त्वाऽसंमवात् । केचितु आहा्यात्म तादश कारणघ- 
म्नरनात्तं उत्पद्ये तकंकारणेऽनाह्य॑लस्यानपेक्षितछादित्याहुः । 

नन्वेवमपि आपादके भापन्याप्यताया आवश्य शतया अपायामविे ऽपि भापाद- 
कामावन्याप्यतवं निरविवादमिति तकपूव॑भवस्थितस्यापायव्यतिरेकनिश्वयस्य'पादकामादव्या- 
प्यदतानिश्वयसुद्येवापादककोटिक ध्य प्रतिबन्धकःव भवे तादशसंशयनिशृत्तिफलकस्य त- 
कैस्व वेफत्यं स्याद् जपाद्यामावे आषादकामावन्याप्यलप्रहस्याऽनियमेऽपि तकैकारणापा- 

यमिष्टापादकम्यापकतानिश्वयखदितस्यपायन्याप्यप्रकारकनिश्वयस्यापादककोरिकयंरयप्र 

तिषन्धकृताया वारथिदुमश्कष्यत्वादिति चेन्न, तादश्चापायव्यतिरेकनिश्वयनाशकाठे तन्मूर- 

कानस।ऽपा्न्यतिरेकङ्ञानं याद्लस्थले न संभवति तादृशस्थले तक॑पत्वदशायां संशय. 
प्रतिशन्धाथं तेस्यावरदयक्त्यत् । न चं धुम वहिसमवहितजन्थत्वनिशथसय सत्वे तत एव 
त्र बर्हिन्याप्बतस्यदुभितलधंमवे कार्यार गमावनिश्वयो निश्ततलन्यो निरथैक 
इति वाच्यं यारसघटविशेष्रस्य स्वभ्मभदितपूवशणावच्छिवन्दिमिति तच्छरन्ये चोदति 



सविषृतिकतकरहस्ययुतं तकंप्रकरणम् । ११ 

ल्यम्! न च पक्चतावच्डेदकविरिष्ट आपाद्याभावेनापादकामावरसाधने 
नियमत यद्धमावच्विननं सद्यति तद्धमावच्छुनानावक्रारिक्रखंशयं प्रयध 
तर्का (बयधांतिनियमः, प्रकृते तु धूमे उत्पन्नत्वानावाभातेनात्पन्नःघन वदध. 
सपरवाहतजन्यभिन्नसविंशष्टवाहस्मव।हतजन्यासिन्नसस्यापाद्काभूलस्या- 
भाव्रसाधनं बहिजन्यमिन्नत्वासावरूपस्य विह्ञेस्याभावस्य नासिदिः बि 
शिष्टामावस्यवातिरिकस्य॑व सिद्धस्तथा च कथमस्य वहिजन्यत्वाभावकारि- 
कसंङायमियधित्वमिति वाच्यम् ; विशष्टामावेस्य शिहोष्णव्िशचेष्यामा- 
वानतिरिक्तितया वाहजन्यभिन्नत्वाभावङूपस्य विक्लेष्यानावस्य सिद्धः । 

वहिघमवदितजन्यत्ववति तादस्चषटविशेषे वन्हिभ्याप्यत्वविरदैण भ्यमिवाराद् वन्दि. 
हितजन्यत्वस्य वन्दिन्याप्यत्वानुमापश्त्वाऽंमवात् । बन्हयघमवहिताजन्यल विधवन्द- 
समवदितजम्यत्वस्य वन्हिग्याप्यतवानुमापक्ठमपि नाशङ्नीयं निरकाव रस्य व्यथति. 

शेषणधटिततया ताइशव्याप्यतवानुमापकतवाऽसम्मवाद् वन्द्यवमवदिताजन्मसविश्िटनन्य- 
त्वस्यपि देदुतरौचित्यादिति ठु विभावनीयमिति दिक् । 

र ङते-न चति । षच्यमिति परेणान्वयः । पक्षतेति । तथा ष धूमो यदि बन्दि 

व्यभिचारी स्याद् बन्दिजन्यो न स्यादित्यादौ सवेत्र तफ पक्षतावच्छेदेकधूमलवादिविशिष्ट 

भपाशभवेन वन्हिजन्यत्वाभावाभविन वन्दिजन्यलादिना वेन्दिभ्यभिचाःरत्वामावाधतु- 

भितौ नियमतो वहिम्यभिवरितामावाायवच्छिन्नस्यैव विषेयतया तदवच्छिणय- 

भावकोटिक “धूमो वडिन्यभिवारौ न वे त्याकारकसंशयं पत्येव पूर्वोक्तत्देः परतिबन्ध- 

कलमिति नियमः । निरुक्तमूलो्ततकस्थठे तु तदशनियमो न घटते उत्पक्तत्वाभावाभवे- 

त आपाय(भावरूपोतप शतेन बन्ह्यसघमवदितजन्यभिन्नत्वविदिष्वे।हसमवदित जन्मि्वत्ा- 

भावह्पापादश्नभावस्याऽदुमितौ वहिजन्यमिन्नलाभावतावेच्छि्िस्व विधेयलाऽदम्भवा. 

दुविरि्यामाकलावच्छिननस्यैव त्र विधेयतया धूमो विजन्यमिन्तत्वाम विवान् न वेत्याका. 

रकाङ्काभरतिबन्धकतवसुक्ततकैस्य न संभवति वहिजन्यमिन्नत्वामावकोटिकश इप्र तिबन्पार्थ- 

मेव निरक्ततर्स्याद्रणीयतात् । भन्यथा पृ्ौक्रीत्या निश्कतरकेण पन्दिजन्यताऽनिश्वये 

धूमो वन्दिव्यमिचायौ स्यादित्यादिवकषद्थितौ बन्डिधूम्यातिमहासम्भवेन मूढोक्ततकंत्य 

ताद्शब्यापिपरदोपयोयतवं न स्वाद्, परन्दु मूरोक्ततकेण विशचि्टामावकोरिकशनहाया 

ए।ऽयादः स्यादितिशङ्पभन्थामिप्रायः। घमापत्त-विशिषटोत । वह्मवहित- 

जन्यमिन्नलवमिशिथ्वन्दि्मवहितजन्यभिन्नत्वामावस्येत्यथेः । विरोषणेति । वन्द्य 

एमवदितजन्यभिन्मतवाभाववन्दिघठमवदितजन्यमिन्नलवामावानतिरिरतयेत्यथैः । षिकशे- 

प्याभावस्य सिद्धेरिति । तथा च केवरविरेष्याभावस्य बन्डिजन्यमिन्नत्वाभावस्माऽ- 

पाथामाविन सिद्धौ स्या धूमो वन्दिजन्यो न वेत्याश्चरकसंशचयं प्रति मूर कततकंस्व तिब. 

न्धलमक्षतं वन्दिजन्यमिन्नलाभावलावच्छिन्स्यैवाऽपयाभवेन पिदिरखमवाद् तद्म 

वच्छिन्तामावकोटिकशङ्कपरतिबन्धशतमेव तकेत्य नियम इत्यस्य ू वममिहितत्वादितति भावः 

तन्वतुमितेम्यौपकतावच्छेदकषकारकलनियमादुसपन्नलक्पा्ामावेन,विशि भवित 

नेव ङपेण वद्िजन्यमिन्नलवामाव्स्य बिदधिपंभवाद् बह्विजन्यलतवस्वोषन्नलम्यापकतवान- 
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श्रथ तथापि न बहिजन्यभिन्नत्वाभावत्वरूपेण वहिजन्यत्वस्य सिद्िः 
अजुमितेव्याप ् तावस्छेदकधकारकस्वनियमेन विशि भावत्वेन तत्सिद्धः। 

नच विहोपणामाववाघनिश्चयखहकारादु व्यापकतानवच्देदकनाि षि. 

शे्याभावत्वन तत्छिद्वरिति वाच्यम्; तथापि पक्षे विपयंयानुमने पूरं 
विशेपणाभायक्राधप्रविसन्धानानावर्यकतया नियमतस्तेन रूपेणासिद्धेरि- 
ति चेत-न; बद्टधखमवदिताजन्यत्वेन पक्षस्यापि विशेषणीयत्वात् । तथाच 
पक्चतावच्यैदकावा्ुन्ने वपयेयानुमाने पूवं ।वशेषणाभाववाधपरतिखन्धा. 
नस्थावद्यकतया [नयमतो बहिजन्यमिनत्वाभावत्वरूपेण बहिजभ्यत्वसि- 

वच्छेदृ्तया तदुष्पेणानुमितौ षिद्धयसंभवात् कथयुक्ततक्य धूमो बहिजन्यो नवेतिसंसय- 
्रतिबन्धकरतमित्यार इते-भथेति । तरस्थः शङ्ते-नचेति । वाच्यमिति परेणान्वयः 

विश्चेषरशति । वहथद्चमवदितजन्यमिन्चत्वाऽमावस्य ये वाघनिश्वयो वहयस्मवदितजन्य- 
भिन्नत्वनिशवयस्ततघदङ्ृतात्थामान्यपरामश्च दित्यथेः । विरोष्याभावस्वेग~वहिजन्यमिन्नला 

भावत्वेन वद्िजन्यततवेनेति यावत् । तत्सिद्धिः = वहिजन्यतसिद्धिः । तथाच धूमे 

वन्ह्घमवदितजन्यमि्त्वह्पविरोषणवत्तानिश्वयसपवे ताइ्चनिश्वयस्येव विशोषणाभावबाध- 
निश्वयह्पतय। घामान्यपरामश्चवलाद् उदप चतन्यापकतातवच्छेदकवहिजन्यत्वत्वेनापि 

श्पेणानुमितिसंभव दुः्ततकंस्य वहिजन्यत्वामावकोटिकसंशयप्रतिबन्धकतवं निविषादमिति 
सावः । समाधत्े-तथापीति । पक्षे = धूप्रे । विपययाटुमानात् = उद न्नत्वामावाभविनो- 
त्पच्रतेनापादकामावज्पविशर्भावानुमानात् । पूवेम्-अन्यवदितपूेम् । विशेषणेति । 
बन्दयसमवहितजन्यमिगतनिश्वयस्याऽनावदयकतयेत्यथः । तेन पेण = वहिजन्यभिग्ल।- 
भावित्वेन पेण । श्रचिद्धंरिति । भूमे यदा आपायाऽभव्रेन घापादकाभावानुमानं तदैव 
तादशानुमानादपूर्वं धूमो बन्द्यसमवदितजन्यमिच्नत्याकारकनिश्चयघत्तवस्य प्रमाणासिद- 

ताद्तावर्य कताच विकचिष्टामाववेनेव।ऽनुमितो खत्यां न वहिजन्यो नवेतिसंशयप्रतिवन्ध- 

कतुकतकंस्य दंमवति ज।पादयामावेन ेवलवहिजन्यत्वतरेनानुमित्यनुदथादिति हदयम् । 

उपराध्यायमतवरम्न्य भयेत्यादेरत्तरमाद-इतिचेच्ेति । वहथेति । खदमाना- 
धिकरणवहिमदन्यस्वाव्यवदितपरर्ष्षणकान्यतेनेत्यथेः । पक्षस्यापि = धूमस्यापि । विश्चे- 
षणीयत्वादिति । तथा च तादशवन्द्यसमवदिताजन्यो धूमो यदि वन्ड्यसमवदितजन्य- 
भिचतवविशिटवहिसमवदितजन्यभिच्त्ववान् स्यात् तदोदन्नत्वाभाववान् स्यादित्येवं 

त्कार उपाभ्यायादिमते बोध्य इति भावः । ननु वन्हयसमवहिताजन्यलस्य पक्षविशेष- 
णत्वे कथं तादश्चतकंण वहिजन्यत्वशङ्कानिषृत्तिरित्यत भाद- तथाचेति । निरुक्तवन्ह्य- 
समवदिताजन्यत्व्य पक्षविशेषभत्वे चेत्यथः । पश्च॑तेति । बन्द्यसमवदहितजन्यभिन्ञतवि- 
शिटधूभतावच्छिच इत्यथैः \ विपययानुमने=आपायामवेनोतपश्तेन बन््यसमवहितज- 
न्यमि ्ततविशिष्टवहि्मवदितजन्यमिन्नत्वाभावरूपापादकामावादुमाने । पूव॑-निरत्तानुमा- 
नात् पराद् । विशेषणेति ! वन्ह्यघमवहितजन्यमिगलनिश्वयस्येत्यर्थः । नियमतः विशे. 
षणासावबाधनिश्चयषृत्ामान्यपरामशोदितः । वहिज्ञन्येति । मेवरेस्यादिः । वहि. 
अन्यत्वसिद्धिरिति। भपायामायेन तादृदवंशेषणविशि धूमादावापादकाभावादुमितेः 
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दविरथत्यूेति सम्प्रदायविदः । 
तदसत् ; वहिसमव हितजन्यभिन्नसस्य॑व वि्प्यनेया व्राध्रसहश- 

रेण तद्भावत्वन तद्मावस्य वांहसमवहितजन्यस्वङ्पस्य सद्धाघ्रपि ध्व 
जन्यभिन्नस्वामावलरूपे वहिजस्य(मन्न्वा नावस्य वहिजस्यससूपस्या. 
सिद्धेबंहथजन्यस्यापि वहिनास्तरःयकस्य धटादेवहिसमवाहुन जन्यतया 
वहिसमर्वादितजन्यत्ववहिजन्यत्वयारत्यन्तं भद्ात् , बहिउन्यत्वासद्धां च 
कुतेाऽस्य बहिजन्यत्वसंययप्रतिवन्धकत्वम् ? । 

पूवं पक्षतावच्छेदकताद्यविरेषणविषषटधूमतावच्छवज्ञानमावदयक्मयुमता (वश्रष्टपश्ष- 
ज्ञानस्य देदुतवात् । एव धूमे दन्द्यसभ॑वदिताजन्यत्वनिश्वयस्य विपययानुमानापूं श्वे 

तस्यव विशेषणामावरूपवन्ड्यसमवदितजन्यमिश्नलामावसिद्धौ प्रतिबन्धकतया तावाद 
विक्तेष्याभावातमक्वष्िजन्यमिद्ठताभावरूपवहि जन्यलमप्रेम भपराथामत्रिन दतुनाऽनु+- 

तिंसम्भविरक्तमृलोक्ततवेण वहिजन्यत्वामावनोयिक द्रतबन्धं हयाशयः । चम्ध्र- 
दायबिदः = यज्ञपट्युपाध्यायप्रमृतयः प्राचीनाः । 

धूमे बन्द्यप्रमवदितजन्यमिद्तवस्य विशेषणत्वे आपाथाभावरेन विरिद्यमात्रषिदधौ विशे 
घणाभवक्य बन्ह्यसमवदितजन्यमिभत्वामवस्य निरक्तविशेषणवत्तानिश्चयल्पवाधसदन्न- 

रादधिद्धावपि विशेष्याभावस्य वहिष्षमवदहितजन्यभिभतवामावस्य वहिसमवदितजन्यत्व- 

स्य ताद्शापायामविनावर्यं सिद्धो धूमो वहिघमबहितजन्य न वेत्याकारकसं्चयं ्रस्येव 
मूलो क्ततकेस्य प्रतिबन्धश्ते धूमो वहिजन्यो नवेतिं्चयभ्रतिबन्धक्तवमुक्ततकंस्य न 
संभवति विरेष्यामावस्य वहिजन्यलवातरिकतवात् , निरुक्तस्य वहि जन्यत्वसंशयाप्र- 

तिबन्धकले च धूमो यदि वहिग्यभिचार।ं स्यादहिजन्यो न स्वादित्याद्विहधूमन्यः- 
हि्रहेपयोगितरकेत्पाद एव न सम्भवति वदिजन्यत्स्॑ययस्य निस्कतकेकारणवह्विज- 
न्यलनिश्वयविषटकत्वादिसयेवं निरकोपाध्यायमतं दुषयति-तद् सदिति । बाधपदका- 

रेण = बन्ह्यद्मवदितजन्यमिश्लनिश्वयदहकरिण । तदभावस्य विशष्याभावस्य । असि- 

देरिति । भापायाभवेनापादक्ाभावस्य यदूरूपेण चिद्धि दुरुपावच्छिन्नाभावकोरिक- 
शी प्रतेव तर्कस्य विरोधित्वम् । तथा च वदिजन्यत्वलेन स्पेणासिद्धो कृतोऽस्य तक्ष्य 

वृहिजन्यत्वामावकोटिहचङकाप्रतिबन्धकलमित्या्चयः । ननु वह्विसमवदितेजन्यरेवमेव 

वहविजन्यतं, तथा च वहिसमवदितजन्यतसिद्धिमात्रेणव॒वदविजन्यत्वश् प्रतिबन्धक. 

लभुकततकैस्य संभवतीत्यत आह--बहयज्ञन्ये[त । वदिजन्यत्वामाववतोऽपौत्यथः । 
वहिनान्तरोयकेति । स्वसमानाविकरणवदिमस्स्वान्यवदितपूरक्षणकश्येत्यर्थः । 

वहिखमर्वाहितेति ॥ स्वपमानायिकरणवहिमत्सान्यवहितपूक्षणकतयेत्यथेः । अत्य. 

स्तं भेदादिति । तथा च विखमवदितजन्यतवं यदि वहिजन्यतलस्वरूप तदा वहि" 

नान्तरीयश्चटदेरपि वहिजन्यत्वापत्तिरतो वहिघमवहित्जन्यत्वं बन्दिजन्यतवातिसिकि- 

मेवेति भावः | अस्यमूलोक्तत कंस्य । 

नु धूमे यदि बहिव्यमिचारी स्यात्तदा वदविखमवदितजन्यो न स्यादित्येवं तक्ष 

बन्दिधूमन्यापिभह्येपयोगी वरन्यस्तादय्रतके च वन्दिसिमवदितजन्यतवनिश्चय आपाय" 



४ तश्छचिन्तामरणो 

न च धूमा यदि संयोगसस्बन्धावच्द्ोत्पत्तिसम्बन्धेन वहिव्यभि. 
चास। स्याद वहिसमवदहितज्न्या न स्यादिति तकां वहिधूमन्यातिव्रहोप- 

येष, तत्र च बाधनिश्चयविधया वहिसमवदितजन्यत्वनिश्चये हेतुस्तर्नि- 

शयवियेभिने बहिक्षमवहितजन्यलसंशयस्य निवतंकतयेवास्य बहिधूम. 
ग्या।प्रहपयागित्वसम्भवन वहिजन्यत्व संशयाप्रतिषन्धकत्वेऽपि न क्षति. 

रित वाच्यम्; स्वेस्तमानाधिकरणवहिमर्स्वन्यवहितपूवक्षणकतवरूप- 

स्थ वाहसमवाहतजन्यत्वस्य धूम निंखतत्वेन तत्वंशयानन्रुस्यथं तकेवफ- 
ल्यात् । धूमं तात्रश्चयास्स्व तु वहथन्वयः्यातरेकाडुविधायत्वनिश्चयस्य 
सस्न्तद्लसङायग्रंतिवन्धकत्वस्य वच्यमागस्यासंगतत्वापतचचे, निरतः 

वदिसम्वांहतजन्यत्वस्येव बहयन्वयन्यतिरेकानुविधावित्वरूपत्वात् । 

वयृतिरक निशवथविय। देतुस्ताहश निश्चय विधटकशच धूमो बन्दिसमवदितजन्यो न वत्या. 
कारकसं्षयस्तस्रतिबन्धाथमेव मूलो करतकोुखरणं वाच्यम् उत्पन्नत्वकूपापा्चभावेन यदि 

विरोषणमावबःधनिश्चयसहकारादिरेष्यभावस्य बन्दिखमवदितजन्यत्वमात्रष्य सिदधिस्त. 
दरा निरुकतक््यापि वदिषभवदहितजन्यो न वेतिसंशयप्रतिबन्धकतवं खभवत्येवेत्याश इते- 
भचति । वाच्यमितिपरणन्वयः । संयोगाथयतिर्तिसंबन्धावच्छिन्नोतपत्तिसंबन्धेन संबन्ध. 
सामान्येन वा वहिन्यिचरित्वं च वहिंमवदितजन्यत्वापाद्कमित्यतः संयोगेत्यायभिहित 
मू) तथा च धूमो यदि संयोगसबन्धावच्छिन्नोत्पत्तिसंबन्धेन वहयभावेवदूउत्तितवान् स्या. 
तदा स्वसमानाधिकरणवदहिमत् स्वाऽन्यवदहित यवक्षणश्रो न स्यादित्येव तक्र वद्धुमव्या्ति. 

प्रहपयागी वक्तम्य इत्याश्चयः । तत्र चतिशु्तवहिधूमण्या्निप्रहपयोणितरे च । ब।धेति | 
भापाबम्यतिरेकनिश्वयविधयेप्यथंः । तन्निश्चय विरधिनः=निरुक्तवहिघमवदित जन्यत्वनिश्च. 
यविराधिनः । निवततकतया-परतिबन्धकरतया । भस्यनमूलोक्ततदस्य ।न क्षतिः=न वहिधूम- 
व्या्निग्र्येपयो गित्वक्षतिः । समाधत्ते-स्वसमानेति । धृभस्रमानाधिररवदिमस्स्वाऽव्य- 
वहितपू्वकषणकलस्प्येत्यथेः । निडदिचतत्वेनेति । मूलोक्ततर्कालूवमित्यादिः । तत्सं. 
यनव = बदिघमवहतजन्यतधशयनेशत्यथैम् । तकवैफठया(व्ति । मूोकतेत्या. 
दिः। तथा च धूमे यदि मूलोक्ततकोतपूर्वमेव यथोक्तवहिस्मवदितजन्यलनिश्वयो भवतिं 
तदा ताद्शनिश्वयप्रतिबन्धकसंरयनिश्तयर्थ मृलोक्ततक्ौतुसरणे विफलमेव स्यादतिभावः। 
नमु धूमे तकसं बहिखमवदितजन्यत्वनिश्चयो भवतीत्यत्र कं मानमित्यत आह~-धूम 
दव्यादि । तन्तिश्वयाऽघत्वे=वहिसमवदितजन्य तनिश्वयाषत्वे । वहुयन्धये(त । वक्षय- 

माणस्ेत्यादिः । सत्यन्तेति । खशमावधिफरणवहिमदन्यस्वाऽन्यवहितपूरवक्षणकान्यल- 
सेशायप्रतिबन्धकष्येत्यर्थः । अद्गतत्वापत्तेरिति । तथा च धूमे पूर वहिसमवहितज. 
म्मतवनिश्वयसत्वमावदयक्षमिति हदयम् । नन्वेतावता वहयन्वयभ्यतिरेकानुविधायित्स्य 
पूर्वं धूमे निधितत्वेऽपि न वहिसमवदितजन्यतलनिशवयस्तदानीं तत्र संभवतीतचत आह-- 
निखक्तेति । स्वद्मानापिकरणवहिमत्लाऽभ्यवदितधूवेकषणकत्वस्यैवेयर्थः । तथा च वहि. 
समवहितजन्यल्वमेव वहथन्वयन्यतिरेकारुविधायितमित्यमे स्फुट) भव्िष्यतित्याश्चयः। 

नमु वदविजन्यतमेव दहिखमवदिक्जन्यतलभस्तु \ तथा चापायामातेन बिरोप्याभावस्य 



सविधृतिकतकरस्ययुतं तकपकरणम् । ११ 

किञ्च पश्चतावच्छेदकविषिषटे यापाद्ाभेनापाद्कामावनमाधने यद्धमे- 
मा्तविधेयनावच्छेदककसिद्धिभेवति तदर्माविच्छि्नायावकारिकरमंशय प्रये 
च तर्को विरोधीत्येव नियमः । अन्यथा “महत्वदोघ्रैतेनरपरिमारामात्रष्ान् 
धटो यदि परिमागवान् न स्वादु द्रव्यं न स्यादिन्यभस्यापि ध्र महान. 
वेश्यादिसंशाय प्रतिवन्धकत्व्रापत्तिः, वाधसहटकारेण विपययानुमाने मह. 

वहि जन्यभिन्नतामःवस्य वहिजन्यतस्य सिद्धौ वहिन्यत्वामावकोरिङधमंशयं प्रेव म॒नो. 
त्ततकंस्य प्रतिशन्धकत्वं संमवति । न चैवं वहशमवदिनजन्यभिन्नतदिकिष्टवहिजन्ब- 
भिन्नतवस्यापादकत्वे वहिनान्तरीयकषटे व्यभिचारल्तत्रोक्तापदकसच्वादिति वाच्य वहि. 
नान्तरीयकवटादिमिन्नतविरिष्टस्योत्पन्नत्व्य योऽमविम्तस्ैवाप्तरेन'ऽपया कथश्चि. 
दूग्यभिचारस्य वारणीयतत्तादशघशदिमिन्नदकूपविशेषणाम विन विरि.ष्टोत्पन्तत्वाभाव् 

रूपापायस्याऽपिं ताटशनान्तरीयकधटादौ सत्वादिति यदि व्रूयात् तदाप्याईइ--शचेति । 
पक्ष एवापादककोटिकशङकप्रतिबन्धस्तरकेण मवतीत्याशयेनाह-- पक्षतेति । पादक, 
भावघाधने-आपादकाभावानुमितौ ! निरूपिततवं चपनम्यर्थः, भन्वयशथास्य यदर॑मात्रविेय. 
तावच्छेदकतयामिति ष्येयम् \ यद्धमेमात्रेति । यद्धमेपयोप्तावच्छेदकताशविधेम गानि. 

श्वयो भवति तदर्मपयौपतावच्छेरकताकप्रतियोभिताकाभावकोिसं शयं प्रत्येव तकः प्रति- 
बन्धक इत्येष निथम इत्यर्थः । तेन घटो यदि विधिष्टसत््वाभावश्ान् स्यात्तदा द्रभ्यं न स्या- 
दित्यादितक॑स्य घटो विरिष्ट्वाऽमाववान्नवेति संसय प्रतिबन्धकत्वं, नतु धटः स॒त्तावान्न- 
वेति संशयं प्रत्यपि तस्थ तथात्मिति मम्तव्यम् ¦ मात्रपदप्रयोजनं पयौतिनित्रे्चस्य व। 
ममोजनमाद-- मन्येति । मात्रपदादुपादाने इत्यथः ! महरपेति । मत्वं दीषेत्वश् 
परिणामविशेषः तदितरपरिमाणाभाववानित्य्थः । धटो यदीत्यादि । तथा च मह 
स्वपरिमाणभिन्नतवे सति दीषत्वपरिमाणभिल्षपरिमामामाववान घटो यदि परिमाभाभाववा- 
न स्यात्तदा दरव्यत्वामाववान् स्यादित्यस्यापिं तकस्मेत्यथः पथंवसितः । घर महान्नते- 
त्यादि | भादिपदाद्रीषौ नवेत्यादिसंश्यमात्रपरिग्रहः ¦ सं्चयम्तिबन्धरत्वापत्तिः=संशय- 
मात्नप्रतिबन्धकलापत्तिः । बाधसहकारेणेत्यादिं । अयमाशयः मात्र परदलुपादने भा- 
पायाभविन यद्ध्मविपेयतावच्छेदकताकानुमितिस्तद् मौवच्छिन्नाभावकोरिशशहक प्रति तमै 
स्य प्रतिबन्धकत्वं भवतीत्यर्थः पयेषचितः स्यातर्। तथा ति महवदीषेतेतरपरिमा- 
णामाववान् घटो यदि परिमाणवाद् न स्यादूदन्यं न स्यादित्याशरकतशथापाश्मवित 
द्म्थतवेन पक्षे महतवदर्धतेतरपरिभाणामावश्पेतरकषनिश्वमख इछन भद च्वस्याभपि 
सिद्धिर्भवति, तश्य सिद्धौ च निरकतकरेण मदत्वायमावमाश्र कोटिकसंशयनिश्त्यापत्ति 
स्याद् । मात्नप्दोपादाने त॒ न निरुरतकस्य मदत्वामावमा््नोरिकश प्रतिबन्धता 
पत्तिस्तादरोतरबाधसहकारादापायामविन दरन्यत्वेद केवरं महरवविच्छिश्रस्म म 

शिद्धिरपि तु दीर्षलत्वावच्छिन्नस्याऽपि । एव निरकतकंस्य भषन् न वा, दी नवे 

त्याकारकचचद्ादयं भलयेव भ्तिबन्धकतं महत्वत्वदौधत्वतपमंद्रयपयोपावच्छेदक्ता- 
कव्रिभेयताकानुमितेरेव दरन्यतूपापादाभविनेोत्णंदादिति । 



१६ तत्वचिस्तामणौ 

नवावचद्नस्य दीघरेतवत्वावच्छतरस्य च सिद्धः। तथाच प्रकृते वाधसह- 

कारेण थापकनानवच्छेद कौभूनेन षिश्षेष्या माघत्वेन सिद्धावपि न तस्पात्र. 

प्रकारेण सिद्धि व्यापकतावन्छेदकीभूतेन विशिषाभावर्वेनापि विज्ञेषणा. 
भवविज्ञेष्यामा्रयेः सिद्धौ वधरकाभावादिति बहिक्षमवहितजन्यलसंश्- 
यं प्रत्येव कुतोऽस्य प्रतिवन्धकन्वम् ! । 

न्यास्तु वहिंसमवदहिताजस्यः स्यादित्य वहिसमवरहितजन्यत्वं 

वहिजन्यत्वमेच वक्नव्यम् । सन्यन्तं चापाद्यकोरिप्रतियोगि विशेषणं वक्त- 
व्यम् ! तथाच “धूमो यदि षदहिज्ञन्यत्वामाघवान् स्यात् बहयसमवहिताज. 
न्यत्वविशिष्रस्मेतपननस्वस्याभाववान् स्यादिश्व्याकारकस्तकंः। अत्र घरादौ 
मूलशेथिल्यवारणाय आप्ये विशिष्टानतं प्रतियेगिविश्ेषणं नत्वभावविशे- 

हते दोषं सङ्गमयति तथा चेति । प्रकृते=उपाध्यायप्रतिमतसिद्धतकस्थे । 
वाधसह् करिण-पक्षविरोषणवहथधमवहितजन्यभिन्नत्वनिश्वयसहकारेण। व्यापकतान- 

वच्छदकीभृतेनेति । आपाद्ामावस्योखन्नतस्येत्यादिः । विरोष्याभावतेन=वहिखम- 
वहितजन्यभिन्नत्वामावतवेन वहिजन्यतस्वेनेति यावत् । सिद्धावपि =अनुमितावपिं ¦ न 

तन्मा्रपरकरेण=न तादश िरोष्यामावलप्रशरेण ! सिद्धिः=भमुमितिः । भ्यापकनेति | 
भापाद्याभवस्येत्यादिः ! विरिष्टाभावतरैनापि-वहथसमव हितजन्यमिन्नत्रविशिष्टवहिष 
समवहितजन्यभेन्नलाभावतेनापि । विक्ेषणेति । वहिसमवहि जन्यमिन्नत्वामावब- 

इथसमवहितजन्यभिन्नत्वामावयोरित्यथः । सिद्धौ अनुमितौ । बाधकामावादितीति | 
विरिष्टामवतवावच्छिन्मेतरबाधस्याऽसत््वादिनि भावः ! अप्यमृरोक्ततकस्य । प्रतिष- 
स्धकत्वमिति । उत्पन्नत्वाभावामावेन विरोषणामावबाधसहकारातपक्षे विशेष्याभावस्य 
वहिशरमवदितजन्यतवाभावस्य न केवठं विरेष्याभावलेन सिद्धिस्तस्योत्पन्नलन्यापकता- 
नवच्छेरकतया व्य पश्तावच्छेदकीमूतविकषिष्टाभावतेनाभपि सिद्धिर्भवति, एवश्च विरे. 
प्याभावरूपवहिंघ भवहितजन्यत्वत्वमात्रनिष्ठ वच्छेदकताकविधेयताकसिदधथपम्भवात्न मू- 
लोक्ततकंस्य वहिप्मवदितजन्यत्वामावक्ोटिककराङक प्रत्यपि प्रतिबन्धकतमिति हदयम् । 

दीधितिकारमतमवलन्व्य समाधतते-न्यास्िविति ! वहीति । वहधसमवहि. 
ताजन्यलविशिष्टत्यादिः । बहिजन्यत्वमेषेति । एवं कराद् वहिखमवदहितजन्यलस्या- 
पादकयःकत्वभ्यवच्छेदः! अत एव ° वेप्तुतो वहथजन्यमपि वहिसरमवदितजन्५मिः' 
दयुकतं दधितिृता । सत्य्तञचेति । वहथसमवहिताजन्यतन्वेदय्थः। आपाद. 
कोटिप्रतियोगीति | उतन्नलवासवरपरतियोग्युलन्नतवविशेषणमित्य्थः । निरुक्तेः 
समुदिततकोकारमाद--तथा चेति । वहधेति ! स्वसमानायिकरणवहिमदन्यस्वाव्यव- 
दितपर्वषणकं यद् यत्तदन्यलविरिष्टस्योसन्नलस्थाभाववान् स्यादित्यर्थः । तर्ः=मूरो्त 
तकः । नन्वापाय्रतियोगुतपन्नतवविशेषणं निरर्थकमित्यत भाह-अक्ेति । भस्मन् तकं 
इतर्थः । घटादो-वहिदन्यतादायां वहिमै्चोखन्नषटादो, न वु बहिन्यधिकरणे ध 
तत्र विकिष्टन्तोपादनिऽपि व्यमिचारवारणासम्भवात् ¦ व्ष्यमाणपारिमापिशनेतन्नलवि. 
कयेव तत्र व्यभिचारस्य वारणीयतादिति ध्येयम् । मुखशैथिल्यनारणायेति । नापाय. 



सविबुतिकततकरहस्ययुतं तकप्रकरणम् । १७ 

परं धराद मूलदोथिल्यतादवस्थ्यापततः। तदर्थद्वेक्त एव, मतु षद्ि- 
मद्भिन्नेदेशोत्पत्तिकान्यत्वं तत्, वहिमति बदहः पूवंमुत्पमने रालभाद्। भ्य. 

शानिमिमििकभमििामोेमनेिनोनिि 

्रतियोरयुतपकनस्वे वहथसमवहिताजन्यलस्याविरेषणत्वे बहिद्यून्यतादशायां षहिमरेशो- 
सन्नषटादो व्यभिचारः ताष्षरादौ वहिलन्यतवामावस्याप्यादकस्म यत्तेन तत्रा 
पा्स्योत्पन्नत्वामावस्य विरहात् । तादशोत्यन्नते वन्ह्यघमवहिताजन्यसस्य विेषणते 
तु न तादश्चघटादौ व्यमिचारस्तत्र वन्दिजन्यत्वामावल्यापादक्षस्य सत्वेष्पे बन्ध 
घरमवहिताजन्यत्वरूपविरेषभामाविन ताद्विशेषणविसि्ोतयन्नत्वस्याऽभावहूपापा्स्या- 
ऽपि तत्र सत्वादितिभावः । विंधचिष्टान्तं = बन्दयस्मवहिताजन्यतम् । नयु उस. 
्त्वाभारूपपायस्येन वन्ह्यसमवहितानन्यत्वविक्ेषषमस्षु कि ताद्षपाबप्रतियो. 
ुत्पश्षस्वे तस्य विरेषणतवनेत्यत शआद-न त्विति । अमावविरेषणम् = उलन. 
त्वामावविशेषणम् । घटादौ = बन्दिद्यत्यतादशायां बन्दिमरैश्चोत्मच्चधटादौ । मूलै. 
थिह्यताद् वस्थ्य पत्तेरिति । तथा च वहथसमवहिताजन्यत्वं यदि उत्पश्रत्रा- 
भावक्पापायविरेषणं स्यात्तदा बन्दिशत्यतादश्चायां बन्दिमशोत्पन्नषटादौ म्मभि- 
चारः स्थात् । स्वसमानाधिकरणवन्डहिमदन्यस्वान्यवहितपूवेकणकान्यत्वङ्पवन्ह्थसम- 
वहित जन्यत्वविशेषणविशिषस्योतप तरत्वाभावस्य नित्यवस्तुनि्ठस्य तादश षरादावदल्वा- 
दतः उत्पश्रत्वविशेषणमेव ताष्शं वन्द्यसमवदिताजन्यत्वं, तथा सति विसेषणामाकेन 

विरिधत्यज्लस्यामावस्यापि ताधयषादौ सत्वान्न व्यभिचार इत्याशयः । तदथं = 
आपायप्रतियोगिविरेषणसत्यन्तारथश्च । उक्तं एवेति ! स्वघमानाधिकरवन्दिमदल्यस्वा- 
व्यवदितपूवेक्षणकं यथत्तदन्यतरूपोऽयोऽभिदित एवेत्यर्थः, एवकारात्षत्यन्तस्यान्यवि- 
धार्थकत्वन्यवच्छेदः। एवकारव्यवच्छेयमाद--नत्विति । वन्हिमदिति । बन्दिमद्- 
भिभदेशोतपत्िको यो यस्तदन्यतवमित्यथैः । बन्ुत्तरमुतक्ने राखभादौ स्वचमानाधि. 
करणवन्दिमदन्यस्वान्यवहितपराक्षणकान्यत्वस्योत्पन्नत्वस्म च सत्वेन सत्यन्तस्य निर- 
क्ताथंकतवेऽपि तत्न म्यमिचारवारणं न ॒घ॑मवतीत्यतो बन्देः पूर्वमिद्युक्तम् । रासभा- 
दाधिति । आदिना बन्दिद्न्यताद्शायां बन्दिमदेशोदन्नषटदिपरिप्रहः ! तेन वन्दि- 
मद्धिषदेशोतपत्तिकान्यत्वत्य सत्यन्तारथत्े निरुकषटादावपि व्यमिचारखम्भवे बन्देः पू 
सुतन्नराखभादौ न्यभिचाराभिधानमसङ्गतमित्यपि समादितमिति धेयम् । व्ययिचार- 
पर्चेरिति । तथा च वन्डिजन्यत्वामावरूपापादकवति वहेः पूवंसुत्यन्े राघ्मादौ बन्दि 
मद्धिननदेलोतपत्तिकान्यतवरुप्त्यन्तार्थस्योत्पशतस्य च सत्वेन तादश्चविशिषटोत्पत्रता- 
मावड्पापा्यविरदाद् व्यमिचारः स्वाद यदि बन्दिमद्धिणदेशोत्पतिश्न्यलस्य सत्यन्ताथैतव 
स्याद्, स्वघमानाधिकरणवन्दहिमदन्यस्वाऽन्यवहितशराक्छषणकान्यत्वस्य सत्यन्तारेत ठु न 
तत्र व्यभिचारः निरुकसरत्यन्तार्थस्य तादृशराघमादौ विरदेम तदविशषि्ोतच्त्वामावस्य 
तत्र घ्वादिति भावः । 

अथ स्वसमानाधिकरणवन्हिमत्स्वान्यवहितप्राकक्षणकत्वरूपवन्हिसषमवदिदलन्यत्वस्योत्प- 
शरतिरेषणतेनैवोपपत्तो निषेषद्वयग्॑वन्दयघ्रमवहिताजन्यतवस्याऽपायप्रतियोग्युत्श्चल- 
विरोषणत्वमन्थकं वन्दिशल्यताकालीनवन्दिमदिलोत्न्नवशदो यथोक्तवन्हिखमवदितभन्य- 

३ त० चि 



१४ तत्वचिन्तामणौ 

मिदायपतेः ) श्रजन्ये मलश्थिल्यवारणाय विष्यद्ढप् । न च वहय. 
जन्ये वहिसमथधाननियतेत्पत्तिके घटादिविशेषे मूलशेथिस्यमिति बाच्य. 

म्, उत्पशनत्वं हि बहथसमवदितवहिवस्खयोगेतसरयावत्कारणाधिकरणक्षण- 

तवकपविशेषणाभवेनैव वििोतश्नत्वाभावस्य तत्राक्षतत्वादिति चेदत्र केचित्-अवन्द 

रेव मविष्यतीयादिवकष्यमाणायाः शङ्कायाः स्वसमानाधिकरणवन्दिमदन्यस्वान्यवहितप्राक् 
्षमकान्यतक्षङ्कस्वरूपायाः सत्यन्तदरनिश्वयविषरकताया एवे वक्तव्यत्तया वन्दिसमव- 

हितजन्यलस्य सत्यन्ता्ते तदतुपपत्ति स्याद् वन्दि्मवदितजन्यतवबुद्धौ तादशशङाया 
अप्रतिबन्धकत्वादतः सत्यन्तं मिषेधद्वयग॑म् । न च अवन्दरेरित्यादिशङ्काऽ्पि स्वसमा. 
नाधिकरणवन्दिमत्वाव्यवहितप्राष्षणक्षतसंशयर्ूपेवासििवति बच्यं, तथा सति यथाधुता- 
परि्थागापतेरिति वदन्ति ! श्रन्ये तु याद वटस्य स्वान्यवहितपरामूक्षणावच्छिन्तवन्दि- 
मति तादशवन्दिशूल्ये बोलत्तिस्तादश घटविरेषे स्वघमानाधिकरणवन्हिमत्स्वाऽन्यवदहित- 

परा्क्षणकलविशिष्ोसश्तसत््वेन तत्रापायतरिरहादतः सत्यन्तं निषेषद्वयगभेमित्याहस्त- 
चिन्त्यम् । यन्तु स्वघमानाधिक्रणवन्दिमदन्यस्वाऽन्यवहितप्रा्कषणकान्यत्व्य सत्यन्ता- 
थते वन्दिव्यधिकरणे घटादौ व्यमिचारवारणायैवोतपन्नत्वस्य वक्ष्यमाणपारिभाषिकतश्य. 
व्यक्तया बन्दिनन्तरीयकषटादौ उयभिचारषारणाय तस्य तथातल्वामिधानमनुचितमिति 
मघ्नवर्यिश्तं तदऽङ्तम् , एतन्मते वन्दिव्यधिकरणघटादो व्यभिचारवारणाय वन्िसमा- 
नाधिकरणतवस्योत्न्नलविरोषणतायाः पूर्ैमुक्तखादुच्रलस्य तदथे' परिभाषिकला- 
ऽभिधानप्यानोचित्यादिति ध्येयमिति दिक्! 

उत्पन््वरूप विेष्यदलं विहाय स्वघमानाधिकरणवन्दिमदम्यस्वान्यवदहितप्राकृक्षणका- 
न्यलामावमात्रस्याऽऽपाधतवे नित्यगगनादौ व्यभिचारः वन्दिजन्यत्वाभावकूपापादवति 

तत्र स्वममानाधिकरणवन्दिमदन्यस्वान्यवहितप्राकष्षणकान्यत्वहूपवन्ह्यसमवहिताजन्यत- 
स्येवं सेन तदभविश्षय तत्र विरहात् । उत्न्नलकूपविशेभ्यदरप्रवेरो तु न तादशगग- 

नादो न्वभिचारः उत्पत्रत्व्पविरेष्यदरुस्य तश्र विर्देण विशिष्टोतन्नत्वामावहपापायस्य 
तश्र परत्वादित्याद--श्रज्ञन्येति । मित्यगगनादावित्यथः । विरोध्यदलभिति । 
उत्म्रलङ्पमित्यादिः ! न च स्वप्मानाधिकरणवन्दिमदन्यस्वान्यवहितप्राकूक्षणकान्यल 
विरिष्ठाभावस्येवाऽऽपा्यत्वमस्तु किसुपन्नत्वपदेन गगनादौ तादशक्षणकन्यतवविशि्टभा- 
वत्वदेव व्यभिचारवारणं सम्भवतीति वाच्यं, तथा सति वन्दिशन्यतादशायां वन्दिमैः 
शषो्श्रदटादौ व्यमिचारापततेस्त्र तादशवन्ह्यसमवदिताजन्यत्वूपविरोषणामावेन तादश- 
विशेषगविशिष्टाभावरूपापादस्याऽसत््वादिति भावः। 

नन्वेवमपि वन्दिजन्यत्वामवकपापादक्वति बम्हिनान्तरोयकधटे व्यभिचारस्तत्र यथो. 
तवन्दथसमवहिताजन्यत्वस्योत्पश्रतस्य च सत्वेन तादश विरि्ोत्पन्नत्वामावक्षपपाधति- 
रहादित्याश ते-न चेति | वाच्यमितिपरेणन्वयः ! बन्ह्यजन्य इत्यनेन वन्दिजन्यत्वाभाव- 
द्वाऽपादकपर्वंसुचितम्। वहिसमवधानेति । वन्दिषत्व एव यादृश धरस्योत्पत्तिस्ताह- 
उषटविशेष इत्यथः। समाधत्ते -इत्पन्नत्वमित्यादि सघमानाधिकरणवन्दिमदन्यक्षणन्र- 
तीनि बन्दितत्ययोगेतरय पत्वविकषिषटकारणभानि यस्य स्वस्य एवं भूतं यत्स्वं तत्तवमेवोस्न- 



सविदृतिकतकरहस्ययुते तकग्रकरणम् । १६ 
कलम् । नान्तसीयके उक्तमुरशेथिल्यवारणाय बहयखमवहितेति क्षणविशे. 
पणम् , स्वसमानाधि करणवहिमदन्यतवं तदथ; । वहिनान्तरीयक्षस्य याव- 
त्कारणाधिकरणक्चणस्तु न वहिमदन्यः, तथा सति बहि विनापि तदुत्प- 
त्यापन्तेः, नहि यावस्कारणसच्वे काय्यंविक्तम्बः। 

पक्षीभूते धूमे इष्टापत्ते, महाप्रखय मानामावात् , खण्डप्रहये ऽपि ब्रह्मा 
ण्डान्तरे बहिस्स्वादसिद्धेवारणाय स्वसमानाधिकरणेति वहिषिशेषणम् । 

९ जोतोतिपिनििपोििििोनििनिनतनोमािनिनो भोय 

त्वमित्यथः ¦ बन्हयसमवहिताजन्यतविशषिष्टस्य ताद्शोत गत्वस्यामावशवापादयं, तथाचन 

मन्दिनान्तरीय कषे व्यभिवारस्तादशषटे स्वघमानाधिकरणवन्दिमदन्यस्वाभ्यवहित प्रार् 
पषणकान्यत्वरूपवन्दयघमवदिताजन्यतस्य घत्वेऽपि तद्विशिष्टस्य स्वघ्मानाधिशरणवन्हिम- 
दन्यवन्दितत्संयोगेतरयावत्कारणाधिकरणक्षणकलरूपधूमनिषटोलन्नसस्य विरदेणापाक्स्व 
तादृशचनान्तरौयके ऽक्षतत्वादित्याल्षयः । बन्द्यसभवहितदवं यदि तादशयाबत्कारणापिकरण- 

क्षणविरोषणं न स्यात्तदा निरक्तवहिनान्तरीयके व्यभिवारः स्यात्तत्र वहितत्स॑योगेधरयाव- 
त्कारणाधिकरणक्षणङ्त्वमात्ररूपोत्यन्नतस्य स्वेन तदभावरूपापदयस्य तत्रा्च्वादि- 

व्याह-नान्तसीयक इति । क्चषणविश्ोषणमिति । बन्दितत्यंयागेतरयावत्कारणाधिकरणे. 

त्यादिः। बन्द्यसमवदिततवं न कालिकसम्बन्धवच्छिक्लगन्ह्यमाववत्वं महाप्रलये स्यमिचारा- 
पत्तेः बन्ह्यजन्ये तत्र तादशवन्ह्यभाववत्सरकलतत्कारणक्षणकत्वस्पो्न्नतस्य दत्दिन 

तद्मावहूपापायस्य तत्र विरदादत भद~ स्वसमानाधिकस्येति 1 सवमुत्न्नले- 
नाभिमतं वस्तु तत्छमानाधिकरणो थो वन्दिस्तददन्यत्वं वन्हितत्स॑योगेतरय वत्छारणाधिक- 

रणक्षणविरेषरणं बोष्यमित्यर्थः। तदथः = वन्द्यधमवदितदरस्याथेः ¦ वन्दिनान्तरीयके म्य- 
भिचारं वारयति--बहिनेति । न वहिमदन्यः = न ताटरघटस्मानाधिकरणवन्दि- 
मदन्यः । तथा सति = ताद्शधरस्य यवरत्छारणाधिकरणक्षणस्य वन्दिमदन्यसे घरति । 

तदुखादापततेः = नान्तरीयकषटस्योयादापत्तेः । ताष्रघटोत्पादापत्तो बाधिशं युक्तिम- 
प्याह-न हीति । यावत्कारणसखशव इति । ताश्च षरस्येत्यादिः। 

तनु वन्हिमदन्यत्वमेव बन्श्यखमवहितत्वं स्याद्रन्दौ स्वसामामाधिकरण्यविक्ेषण- 
न्न्क्मेवत्याह-पक्चोभूत इत्यादि । इृष्टापत्े।रति । तथा च स्येव महा- 
प्रक्यातिसिकिस्य जन्यवस्तुनः पूर्वं कारणाधिकरणक्षणस्य देशान्तरे वन्दिसत्वेन वन्दिमश्वा 

दु धूमस्याप्यव्यवहितपूवक्षणस्य बन्दिमत्तया॒वन्दिमदन्यवन्डितस्संमोगेतस्यावत्कारणा- 
धिकरणक्षणकलरूपोयन्नलं महप्रल्यमात्रएव वतमानं, तदभावरूपापादयस्य तु धूमे 

घवात्त्रेपत्तिः श्यात् , पक्षे भापायपरस्वस्येवेषटाप त्िपदाथत्वादित्याश्चभः । मदाप्रल- 

याऽनङ्गीकारपकषे निरकतेषटापश्यसंमवादाह-मह प्रख्य इति । युगपदुब्ह्मण्डानां प्र 

यस्य नव्यैरनभ्युपगमादाह--मानाभां भादिति । तथा च वन्दिमदन्यतादस्चयवत्का- 
रणाधिकरणक्षणलवं न उतापि प्रसिद्धथतीति भावः! ननु खण्डप्ररुयस्य नब्येरभ्युसम्बमान- 

तया तसूर्क्षणस्य बन्दिमदन्यतवं परधिद्धमित्यत भाद--खण्डप्ररय इति । षन्िस 

स्वादिति ! तथा च खण्डप्रख्यपू॑क्षणस्यापि ब्रह्मण्डान्तरादच्छेदेन वन्दिमत्वादन्हिम- 
दन्यत्वं न कस्याऽपि जन्थस्य पूर्वक्षणे संभवतीति इयम् । तादरयावत्छारभानिकरभकमे 
स्वघामानाभिकरण्यसहितवन्दिमदन्यत्वनिवेशे तु नाऽश्रसिदिरित्याईइ-स्वमानाधिक- 
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वहथसमवहिताजन्यस्विशिषस्य वहयसमवदहितयावत्कारणाधिकरणक्ष. 
णकत्वस्याप्रसिद्धत्वा दू बहितत्संयागेतरेति यांवत्कार्णएविज्ेषणम् । इत्थं च 

रणेतीति । ताहशवन्दथघमवहिताजन्यलविशि्टस्य निरुकतोत्पन्नतस्य ॒प्रसिद्धिधूम 
एव खंमवतीत्यम्न स्फुटीमविंष्यिति । 

यथोक्तवन्ध्चसमवहिताजन्यत्वविचिष्टस्य स्वसमानाधिकरणवन्दिमदन्ययावस्कारणाधि, 

छरमक्षणकतस्य ऊुत्राऽ्पि प्रसिद्धि स्थात् वन्दितत्संयोगधघटितयावत्कारणाधिकरणक्षणस्य 

स्वसमानाधिकरणवन्दिमदन्यत्वाऽसंभवात् । अतो बन्दितत्संयोगेतरत्वं यावत्कारणविशेषणं 
वाच्यमित्याद--वन्ह्येति । तथा च वन्दितत्पंयोगेतरयावत्कारणाथिकरणक्षणकत्वं धूम 

एव प्रधिद्धथतीत्याई---इत्थश्चेति। वन्दिपदानुपादाने वन्दिषटितयावत्कारणाधिकरणक्षण- 

स्य तादशवन्ह्यसमवदहितलाऽग्रधिद्धिरतो वन्हीतरत्वं यावत्कारणविशषणम् । एवं वन्दि. 

योगधटितकारणाधिकरणक्षणघ्याऽपि बन्द्यस्मवदितत्वमप्रधिदधं स्यादतो वन्िसंयोगेतरत्व- 
मपि ताहश्चकारणविशेषणं वक्तव्यमिति न्याः। अथ वन्दयुखत्तिक्षणस्याऽपि धूमाधिकरण- 

ृ्ति्मिरिष्ठवन्दिमदन्यत्वेन बन्दिषटितयावत्छारणाधिकरणतवेन च धतु शक्यतया बरही- 
तरल्लमनिवेश्यापि तादशयावत्ारणथिकरणक्षणकत्वस्य धूमे प्रसिद्धिसंभवाद् बन्दीतरत्स्य 
यावत्कारणविक्षेषणत्वमनथेकम् 1 न च धूमाधिकरणवृत्तितवोपलक्षितवन्दिमदन्यलं बिव. 
कषणीयं, तच्च न बन्द्युतपक्तक्षणे प्रसिद्धयतीति वाच्यं, तादृशशत्तित्वोपरक्षितवन्दिमदन्य- 
तवं मिमेदेय वन्दीतरत्व्य शार्थक्योपपादनस्याऽनोचिध्यादिति चेश, केवखवन्दिमत्वस्य 
बन्टुतपततक्षणे सुप्ते धूमाधिकरणवृत्तितविरिष्वन्दिमदन्यस्य तत्रासंभवात् । मधुरानाथ- 
मते बिरेभ्यवति विशिष्टमेदमस्वीह््यैव बन्दी तरत्वनिवेशस्याऽवदयकत्वात् । 

यत्त॒ धूमाधिकरणड़क्तितवविरिष्टवन्दिभदन्यत्वप्रतियोगितावच्छेदकताधटकसंबन्धस्तु 
वन्दिप्रतिथोमिकः किक एव वक्तम्यः, तथा च तादश संसगंतावच्छेदकतायाः पयौ्िविव- 
षये गौरवं स्यादतो धूमाधिश्रणकत्तितोपलक्षितवन्दिमदन्यत्मेव विवक्षणीयम् । तथा च 
वन्हयतपततिक्षणेऽपि ताद्शवन्दिम दन्यत्वविरहाद् बन्दीतरत्वं यावत्कारणविशेषणमवश्यक- 
मिति मत, तत्तुच्छं, धूमापिकरणृत्ित्वोपरकषितवन्दिमदन्यतवस्य कि्िदवच्छेदेन सत्त्वाद् 
भेदस्याऽभ्याप्यवृ्ति्वात् । प्रकारान्तरेण तादशवन्दिमदन्यतविवक्षणे लाधवानवका- 
ज्ञादितिं ध्येयम् । 

यतु समवायसंबन्धावच्छिन्नकायतानिरपितयावत्कारणधिकरणक्षणस्य धूमाधिकरण- 
पृत्ति्छविशिष्वन्दिमदन्यत्वाद् बन्दितससयोगेतरत्वं यावत्कारणविशेषणमनर्थकं, बन्दित- 
त्यंयोगादेः संयोगेन धूमं प्रत्येव जनकत्वादिति; तदपि तुच्छं ताहशसमवायावच्छिन्नपारि. 
भाषिक्का्यलरूपोन्नतेनाऽपादकाभावस्य संयोगावच्छि्नवन्दिका्यलस्य धूमेऽनुमानाऽ. 
संभवात् संयोगावच्छिशवन्हिकायेतानिश्वयार्थमेव मूलोकततक॑स्याऽतु्रणीयलात् ; अन्यथा 
निरुक्ततकंस्य वन्दिधूमभ्यपप्रहोपयोगितवोपपादनस्याऽसंगतलापत्तिः स्यात् । एतेन 
खमवायावय्छिजकायेतानिरूपितयावत्ारणाधिकरणक्षणकलविवक्षणे याद्शस्थले घटा. 
वयवदरयरंयोगोततिदेण्डनाशो बन्हिनादाचेयेकः कारस्ततो दण्डान्तसेलत्तस्ततो वन्दि 
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धूमे एव प्रसिद्धिः । दण्डादियक्िचिन्कारणाधिक्षरणक्षणस्य बरहयनमनरहि 
तत्वात् नान्त पेयकप्रटविशेषाद्ौ पूलशैथिन्यनादवस्ध्यादू याद्रदरिति । 
न च वहथजन्य बह््यमिघ्रातजाततगडलादविकमेणि पाकजररुपारिनाशे च 
व्यभिचार इति वच्यम् ; संयोगेन स्वसामानानिकरएयस्य उम्परकतन्वघ्ररक- 
वहघसमवदहितत्वघरकतया भेदकूरस्यां पाद्यस्य नत्रापि सात् 
संयोगोत्पत्तिस्ततः पूवोवयवदयद्योगद्ोपत्ति्तादशस्यये ताद्द्यप्रटषिरेये ध्यमि 
चारः, निर्कषटावयवद्वयसंयोगाधिकरणक्षणस्य वन्दिमदन्यतादश कारणाधि्गणक्षणतवा- 
दिलयुत्तरमप्यनदेयमिति दिद! 

तसु कारणे यावेत्रविशेषणमनुपादेयमेषेत्यत आद--दृण्डादीति । तथा च 
वन्दितत्वंयोगेतरकारणविकशेषणयावत्वानुपादाने वम्दिनान्तरीयकथट एव व्यभिचारः 

तारा घटीययक्िधिर्ण्डादिशारणधिकरगक्षणस्य तादशषरटाधिकरणग््तिवन्दिमदन्यतेन 

स्वप्मानाधिकरणवन्दिमदन्यवन्हितस्पंयोगेतरयक्िधिशण्डाद कार णाधिकरणक्षणश्तलस्पो- 

तश्नलस्यैव तादश्षधटे सष्तेनापाथविरदान् । यावत्कारणनितेशे तु न तन्न व्यभि. 
चारः, वन्हितत्संयोगेतरयावः्कारणाधिकरणक्षणस्य वन्हिमदन्यतविरदेण तादटश्चव- 
न्दिमदन्यत्वविसिषटताद्ययावत्कारभाधिकरणक्षणकत्रस्य धूमनिषटस्याभावहूपपाधस्य 
तत्र सत्वादिति भावः । न येति । वाच्यमित्रिपरेणान्वयः । बन्ह्यजन्ये- 
वन्दिजन्यत्वामावकूपापादक्वति । बल्द्येति । बन्द्यमिषातश॑योगजन्या या त. 

तत्तण्डुलादिक्षिया तत्रेत्यथंः । तादश्तण्डुलकमंणि तादशवन्दिसयोगजन्यत्वस्वे यदि 
वन्दिजन्यत्रमपि ततरे वत॑त पएवेतयुच्युते तदाप्याद--पाकजेति । बिजातीगतेजः 
संयोगावच्छिन्नक्रियाजन्ये ूपादिनारो चेत्यथैः । निरकक्रियानन्यरूपादिनाश्चस्तु न बन्दि- 
जन्य इति तत्राऽपादकसत््ं निविंवादमित्याशयः। व्यभिचार इति । तथा च निरुक्त- 
ण्डुलादिकर्मसमान यिकरणवन्दिमदन्यत्वस्य॒तादृशयक्मजनकयावत्कारभाधिकरमक्षणे घ- 
वात् स्वपदेन कमंभो धतुः शक्यतया तादशपारिभाषिकोतपन्नत्वस्येव तत्र यत्वेन धापा. 

यविरदादितति हदयम् । समाधत्त-संयोगेनेति। अयमाक्षयः-स्वसमानाधिकरणवन्दि- 
मदन्यवन्दितत्पंयोमेतरयावस्कारणाधिकरणक्षणकस्वहपोत्पन्तेत्वषरटक स्वसामानाधिकरण्यं 

स्वाधिकरणवृक्तिलरूपं, स्वाधिकरणत्वश्च संयोगेनेव वाच्यम् । एवश्च निरुकतण्डुलक्रियाया- 

स्तादशषूपादिनाशस्य च स्वपदेनोपादानमेव न संभवति, तयोः पंयोगेनाधिकरमत्वाऽप्र- 
सिद्धरतः स्वपदेन धूममादाय तन्निष्टतादशक्षमकत्वक्पोतपन्नत्वस्यामावस्यापायस्य निरत 
तण्डुलक्मणि तादशरूपादिनाशे च सत्वान्न व्यमिचार इति । भेदङ्टस्येति । धूमान्रे 
इशपत्तिवारणाय संयोगेन स्वघमानाधिकरणवन्दिमदन्यवन्दितत्धयागेतरयावत्कारणाधि- 

करणं ययत् स्वं तततदरथक्तितावच्छिन्नमेदक्टस्यापाय्त्वमकवस्यं वक्तभ्यमिति हदयम् । 

तत्रापि=तयोरपि निरत्ततण्डुककर्मपाकनाश्योरपति यावद । स्वादिति । तथा चङ 

व्यभिचार इति भावः । 
धुमावयवद्रयसंयोगधूमप्रागभावषरटितवन्डित॑योगेतरधूमीययावत्ारणक्षणस्व धूमो. 

ह्त्यव्यवदितपुवेकषणतया तत्र बन्देरपि सत्त्वेन स्वसमानाधिकरणवहितरयोगेतरगावत्का- 
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ननु नथापि भापाद्यप्रतियोगिने विशिष्टस्याऽप्रसिद्धिः, धूमादयवतदटु- 

मयसय्ागधूमप्रागमावव्रटिततदुधूमीययावत्कारणस्य धूमेोत्पत्यभ्यवहित. 

प्रामृक्षणेप्व सेन तदानीं बहेरपि कारणतया श्रावश्च कत्वेन धूमीयघहित. 
नखंयोगेतस्यावत्कारणाधिकरणक्चणस्यापि वहयसमवहितत्वाभावात् धरुमेऽ. 

पि धिथिष्प्रसिद्धधसम्भवात् । न च वहिविर्हेऽपि तदुव्पन्धरुभद्वयणुकाना 

मेव परस्परसंयेगक्रमेण धूमो्पाद सम्भवात् न तदार्नी बहेरावश्यकत्वं, 
धूमनिष्ठजातिविरोषस्यैव वहितत्संयोगजन्यतांवच्छेद् कतया धूमं प्रति तयो 
व्यंमिचायभावात् . तथा च ताद्रशचधुमे एव प्रसिद्धिरिति वाच्यम् ; ता- 
दरशधूमस्य पटादितुस्यतया तत्र सत्यस्तदलाभविनेव विशिटधसिद्धधस- 
म्भवात् । न च याधत्कारणपदेन संयोगसम्वन्धाव च्चुन्नस्वनिष्ठजन्यत. 

रणाथिकरणक्षगकलं धूमेऽपि न प्रचिद्धवतीत्याश इते--नस्विति । आपाधेति । 
पारिमषिकोतश्रतकूपस्येत्यथेः। विशिष्टस्येति । स्वघमानाधिकरणवन्दिमदन्यस्वा- 
ग्मवहितप्राकक्षणकान्यत्वविरिषटश्याप्रसिदधिरिप्यथः । केवलस्य पारिभाषिकोत्प चतस्य 
वन्िदूल्यतादन्चायां बन्दिमरैशोपन्नघटादौ प्रिद्िसंमवात् तादशविशोषणविरेषस्याऽ. 
्रसिद्धिरिदयुक्मिति ध्येयम् । तदानीन्धूमप्रायमावाधिकरणकारणक्षगे। कारणतयेति। 
अन्यथा तस्य धूमस्य घटादिसमशील्लापत्तिः स्यादिति भावः । बन्हयेति । धूमसमाना- 
विकरणवन्हिभदन्यल्वामावदित्यथैः । धूमेऽपीति । अपिना सतत्रभेवाऽप्भिद्धिः सूचिता) 
विशिष्टेति । पूर्वोक्तथकम् । नलु वन्द्यादिजन्यधूमद्रथणुकायिकरणक्षणे वन्दिविररैऽपि 
परस्परपंयुक्ततादशद्वथणुकादित एव धूमोदत्तिसंभवात् स्वपदेन धूममेवोपादाय तस्समाना- 
विकरणवन्दिमदन्यवन्दितत्संयोगेतरयावतकारणरूपधुमद्यणुकसंयोगायधिकरणक्षणकलतवस्य 
धूमे प्रसिद्धिसमवत्करथं ताहशसु्नत्वमप्रसिद्धमित्याशङ्ते-न वेति । वाच्यमितिपर- 
णान्वयः । तदुत्पन्नेति । बन्द्यादिजन्यधूमद्वथणुकानमेवेत्यथः । परस्परेति । तादश- 
दथणुकानां परस्परसंयोगक्रमेगेत्यथेः । तदानी = थणुकसंयो गाधिकरणक्षणे। नन्वेवं वन्दित. 
तवयोगं विनापि धुमोत्पदि बन्दियोगयो धूमं प्रति व्यमिचारिलमित्यत आाह-धूमनिष्ेति। 
तथा २ िजातीयधृमतावच्छिन्ं प्रत्येव चन्दितत्यंयोगयोज॑नकतया न तयोस्तं परति व्य 
भिचारितमित्यासयः। उप्ंहरति-तथाचेति । धूम एव=वन्दिजन्यतावच्छेदकानाक्रान्त- 
धूम एव । खमाषत्ते-ताट्शेति । निरक्दयणुकादिसंयोगजन्यधूमस्येत्यथः । घरादीति । 
बन्दिश्ल्यतादशायां बन्दिमदेशोत्पज्रघरादितुत्यतयेत्य्थैः। तत्र-ताद्शधूमे। सत्यन्तेति। 
स्वसमानाधिकरणवन्दिमदन्यस्वान्यवहित परक्षणकान्यलरूपस्य सत्यन्तदटस्याऽभवेने- 
स्यथैः \ सत्यन्तदरुस्यश्वपदेन निर्तधूमस्यापि ततुः शक्यतवात्तदन्यतवस्य तत्र विरदा- 
दिति भवः । विरिष्टेते । स्वषमानाविक़रणवन्हिमदन्यस्वाव्यवहितभाक्ष्षणकान्य- 
लबिरिषटस्य स्वसमानाभिरणबन्हिमदन्यवम्दित्संयोगेतरयावत्कारणायिकरणक्षणश्लङ- 
पस्योत्पशचत्वस्य प्रसिद्धथयंभवादित्य्ः। 

पुनः शडते-नचेति । वाच्यमितिप्रेणान्वयः । यात्कारणपदेनेति । 
बन्दितस्यंयोगेतरेत्यादिः। खयागसम्बन्धेति । संयोगसंबन्धावच्छिन्ता या स्वनिष्ठ 
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प्रतियेगिकक्रारणताध्रये यावान् धिवक्षणीयः, मेदकृरं चापाद्यम् , तथा ख 
धूमे पव प्रसिद्धिरिति वाच्यम ; यस्य नान्तरीयकस्य प्ररविरोषाईः सया. 
गसम्बन्धावच्दन्नज्न्यताप्रतियागिककारणनध्रया दृग् डादियवान् बहथ- 
नधिकरणकाल्ञे वतेते केवलमवेयवसंयागमात्रं वहयधिकरण पएव काले 
जातं तादरशनान्तसेयके व्यभिचासपत्तिरिति। 

मैवं; यत्र धूमावयवद्धयेत्पत्तिवेहेर्नाशश्ेन्यकः कालः, तते भरमाव- 
यवद्वयसंयेगस्तद्नन्तरं न वहिजन्यतावच्छेद्काक्रान्तधूमेत्पचिस्तश्र वद्धि 
तत्सयागयेः साक्षाद्धेतुत्वेन तद्िरदात् ; अपि तु वहथनतरानपत्निस्ततः 
संयोगेोरपच्तिस्ततः पू्वोत्पन्नधूमावयवद्वयसंयेगाद् वहिजन्यषिरक्षणषू- 
मेत्पत्तिस्तत्रेव धूमव्यक्तिविशेषे विशिष्टपसिद्धिसम्भवात् , घूमा्रयवद्कय- 
संयेगेत्पत्तिक्चणस्येव तदीयताद्रकश्चयाधत्कारणाधिक्ररणत्वेन तदानीं वह. 
भावस्य सच्वात्, उत्प्निप्राकृक्षणे च वहेः सखात् । 

जन्यता तज्िरूपिंतकारणताश्रयो यावानित्यथंः। विवक्षनीय इत्यादि । तथा 
च स्वसमानाधिकरणवन्दिमदन्यो यः स्वनिष्संयोगसंबन्धावच्छिश्नजन्यतानिरूपितवन्दि- 
तत्सयोगेतरयावस्कारणाधिकरणक्षणः स एव यस्य स्वस्य एवम्भूतं ययत् स्वं, तत्तद. 

्तित्वावच्छिलमेदकूटश्वापायमित्यथेः पयवधितः ! उपसंदरति--तथां चेति । प्रसि. 
द्विसिताति । वन्दथघमवहिताजन्यत्वविशिषटस्य निरुक्यावत्कारणाधिकरभक्षणकलतवङ्- 
पोत्पजनत््य भ्रविद्धिरिसिथथः। तथा च संयोगेन धुमोत्पत्तिपरयोजक्वन्दितत्संयोयेतर 
पवंतादिरूपतत्तत्कारणाधिकरणकषणस्य धूमाधिकरणवृक्तिवहिमदन्यत्वेन स्वपदेन धूमस्यैव 
धरतु शक्यतया यथोक्तोतच्चतश्य धूमे प्रषिद्धिरिति भावः ! यस्य बन्दिनान्तरौयकषट- 
विशेषस्य संयोगेनोस्पादकारणीभूतदण्डादियोवानेव तादरधटाधिकरणशृत्तिवन्हिमदन्यक्षषे 
वत्तते केवरमवयवद्वयसंयोगमात्रं वहथषिकरणकाल उत्पन्नं भवति,ताद्च धटग्रिेषे व्यभि- 
चारः स्याद् यदि यावल्छारणपदेन संमोगसंबन्धानच्छि्लनिष्टका्यं तानिूपिंतकारणताश्र- 
ययावतां विवक्षा स्यात् ! निरुक्तधटे स्वघमानाधिकरणवन्दिमदन्यवन्दितत्संयोमेतरताटश्च- 
यावत्छारणाधिकरणस्षणकलरूपोतपद्नतवस्यैव सस्वेनापायविरदादित्याश्चयेन घमाधत्त--य- 
स्येत्यादि । वन्ह्यनधिकरणश्र इति तु ताददादण्डादिकारणाधिकरणक्षणस्य स्वसमाना- 
धिकरणवन्डिमदन्यत्वरक्ायै । तादश षटस्य बन्दिनान्तरीयकतवरकषाथमाद-केवखमिति । 

नन्वित्यदेः समाधानं--मैवमिति । तथा च यत्रैकस्मिनकारे धूमावयवद्व- 
योतपत्ति हिनाशश्च भवति, ततो धूमावयवद्मयसंयोगो चन्ह्न्तरोत्यत्तिस्च, तत- 
स्ततसंयोगादूधूमावयवद्वथसंयोजन्यस्य वन्दिजन्यतावच्छेदकाकरान्तधूमविशेषस्योतप्नि. 
स्तादशधूमविशेषे स्वखमानाधिकरणवन्दिमदन्यदन्दितत्वंयोगेतरधूमावयवद्वयसंयोगभिक- 
रणक्षकलवङूपपारिभाषिकोत्श्चतस्य प्रधिद्धिरतो नाऽऽपाच प्रतियोगिनो विश्िषटस्याऽ- 

भ्भिद्धिरिति भावः । निरक्तधूमोदक्तरन्यवहितप्राशक्षणे वन्देरघ्वे तस्य वैन्हिजन्य. 

त्वं न संभवतीत्याह--उत्पत्तिप्राक्चणे चेति । नच धूमावयव्रहरयरसंयोभानन्तरं 
धूमोखक्तिः स्यादिति वाच्यं, कस्यविततिबन्धकष्य तदानीं प्त्वेन धूमोतादाऽ 
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त्यत्र फं धृमोऽ्हेरेव भविष्यति १ कचिद् बरं रिनापि 
भविष्यति ! अहेतुकं एव॒ बोत्पतस्यत इति रशङ्भ स्याद्; 

नच तत्रैव विशिष्टपरसिद्धौ धूममात्रस्य पक्षत्वाह् धूपरान्तरेऽशत 
इष्टापत्तिरिति घाच्यम् , पश्चतावच्डेदकावच्छेदेनापत्तेुदे द्यत्वादिति प्राह 
रिति संश्चेपः 

करमवहेरेवेति% ! न विद्यते वन्हियरेतिव्शृत्पस्या स्वसमानाधिकरणवहि. 
मदुभित्त् क्षणादेवेव्यथः । मभ्यवदहितोत्तरत्वं पञ्चम्यथेः । +कचिद्धम्दिवि 
नापीति क्रिधूमः कचिद्प्यवदहितपूृवं स्वसामाधिकरणवन्हि विनापिभ- 
विष्यतीत्यथः । हेतुक इति# । कि धूमो निहैतुक एवोत्पत्स्यत इव्यथः | 
#इतिशंका स्यादिति । इति ईका विरोधिनी स्यादित्यथेः। आद्य 
शङ्धाद्ययस्य सम्प्रदायमते निरुक्तवन्ह्यसमवहिताजस्यत्वरूपपक्षविशेष- 
णाभावविषयकरतया तकंजनकपरामर्ंविधर कत्वेन तकंविरोधित्वात्, 

पर॑भवात् । नचेवमग्रऽपि कथं धूमोदत्तिरिति वाच्यं तादशभ्रतिबन्धकस्य बन्ह्यन्तरो 
तत्तिक्षणादौ विनाशं कत्पयितवा तादशधूमोत्पादसंभवादिति वदन्तीत्याप्तां विस्तरः 
निश्कधूमव्यक्तिविशेषे यथोक्तपारिभाषिकोत्प्तवस्य प्रसिद्धतवेऽपि धूमान्तरे ताश्शोतन्न- 
त्वाभावसत्वा्त्रेधपत्तिः स्यादित्याशङते-न चेति । तप्रेव=निरुकधुमन्यक्तिविरेष 
एव । विरिष्प्रिद्धौ = बन्डयसमवदिताजन्यलविरिष्टनिरुक्तोत्यन्नतस्य प्रधिद्धो । 
धूमान्तरे = तादशधूमन्यक्तिभिन्नधूमे । थंशतः=धूमतघरामानाधिकरण्येन । इष्टापत्तिः = 
तादृशापायस्योतन्नलामावस्य सत्तम्  घरमाधत्ते-पश्चतेति । तथा च धुमत्वसामा- 
नाधिकरण्येन कुतरचिदुधूमे भापायघ्त्वं न क्षतिकरं पक्षतावच्छेदकीभूतधूमत्वावच्छेदेनैव 
निरुक्तोपन्नत्वाभावापत्तेरदेरयतया धूमलावच्छेदेनेवेधपततेदोषत्वादिति भावः । एतन्मतस्य 
निदोषलवात् परकषषसूचनाय प्राहुरित्युक्तमिति ध्येयम् । 

अनहेरेवेत्यादिमूं व्य्करते-न विद्यत इति । यत्र क्षणे । पञ्चम्यथमन्त- 
भोग्य समुदितार्थमाद-स्वसमानेति । तथा च धूमोऽवहैरेव भविष्यतीत्यादिप्रथमरङ्खा 
इ "धूमः स्वेसमानाधिकरणवहिमदन्यस्वान्यवहित प्रादूक्षणको न वेश््याकारिका परयवसिता । 
कविदित्यस्याथंमाद--कचिदभ्यवहितपृवंमिति । तथा च द्वितीयापि शङ्का धूम 
स्वसमानाधिकरणवहिमदन्यस्वाव्यवहितप्रकष्षणको न वे्याकारिका पयवसिता । अथ 
मा धूमत्वावच्छेदेन, द्वितीया तु धुमतसामानाधिकरण्येनातो द्वथोनाभिद इत्यमरे स्वय 
मेब वक्ष्यते ! अहेतुक इतीति । तथा च “धूमो निदेतुकन वेश्याकारिका श््ा तृतीया 
प्रयेवसितेति भावः। विरोधिनोंति । मूलोक्तत् इत्यादिः । मूढोक्तमै प्रति शङ्कार 
स्म विरोधितं व्यवस्थापमति-आद्यशङ्काद्वयस्येति । सम्पदायमते=उपाभ्यायप्रम 
तीनां मते । निरेति । स्वसमानाधिकरणवहिमदन्यस्वान्यषहितप्राकक्षणकान्यत्वङ्प- 
धूमात्मक्षपक्षविदोषणामावद्िषयकतयेत्य्थः । तकति । तकेजनको यः पक्षे आपायम्या 
प्यापादक्वत्तनिखय्पः परामञचस्तदविषटकत्यनेत्य्थः । तकतिरोषितवात् = तक्ीनुता- 
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पक्चनावच्छेदकारोऽनाहायेपरामदास्येव नकर हनकत्वान् । नभ्यमने तु 
निरकवन्ह्यसमवषहिताजन्यत्वरूपपाचप्रतियोगिविशोष गो माध व्रिषयक्रतया 
तकंजनक्ापादयव्यतिरेकनिरंयविपरटभ्रेन नर्कविरोधिन््ात् 1 वचनी, 
यायास्तु संप्दायमते व्याप्यसंश्चयविधया भंपाध्रामावद्रचया भिश्चित 
दप्रयोजकत्वात् । भयं भावः-भयशङ्धद्वयौ च ससमानाधिश्वणवदहिमदन्यत्वाभावविष. 
यिणी, सा तु संशयसामग्री संपादकतया संप्रदायमते स्वसमानाधि हरणयद्िमदन्यस्वाभ्यव- 

हितप्रा्क्षणकान्यतरूपपक्षतावच्छेद्कतरिशिषटे धूमे आपयस्याप्यापादकवत्तानिशथय क्प. 
परामशेप्रतिबन्धिका, ताद्शपरामर्त्य पश्चतवच्छेदकविश्िष्टपक्षनिदचयक्षपत्वात्, मूतर 
परामश्चजुलदेन तकं एव कारणामावान्तोतयत इति । ननु तादश्षसंशययोः पश्विंश्ेषणा. 
भावविषयकत्वेऽपि तादृशसंशयसतवे आहायात्मकपरामश्चादिव तदः सम्मवतीत्यत 
घाह~-पक्षतेति । तथा च पक्षविरोषभामावावगाहि्ञानादुत्तरजायमानपरामशन्यैव तर 
जनकृतया निरक्तसंशयदशायां जायमानपक्षतवच्डेदकंरे आदायौस्मक्परमश्चौत् वक्षं 

न मषत्येवेति हृदयम् । 

दीवितिश्नारमते तकंकारणीमूतो निश्वयस्तु ^्वसमानाधिप्रणवहिमदन्यस्वाव्यवहित- 
प्राक्च गकान्यतहूपवहयसमवदहिताजन्यत्विशिषटतादश्पारिमाषिश्ेसपन्नस्वनिश्चयः, वाट 
रानिश्वयं प्रति यथोकूवेहधसमवदिताजन्यतवाभावन्ञानं विरीषणामावविषयक्ञानविषया 

प्रतिबन्धकं, तादशं च ज्ञानं धुमः स्वघमानाधिकरणवहिमदन्यस्वाग्यवदहितप्राकष्षणश्न्यो 
न वेश््याकारकसंश्रयः । मिंरुकसं शयते त॒ यथोक्तापायव्यपिरेकनिश्वय एव न 

भवति, तादश्निश्वयाभावे च कारणाभावान्मूलोक्ततकेत्पादो न सम्भवतीति तकं प्रति- 
परम्परया निरक्तवहयप्तमवदिताजन्यलसंसयः प्रतिबन्धक इत्यादइ-नभ्यमते त्विति । 
दीधितिडन्मते विथः । निशूकेति । स्वसमानायिकरणवहिमदन्यस्वाग्यवहितप्रार्चणका- 
न्यत्वरूपं यदापायश्रतियेोग्बुखनत्विशेषणं तदभावविषयकतयेत्थथः । तक जनकेति । 
न च धूमधर्िकनिरुक्तवहथसमवदिताजन्यत्वाभावक्ञानात्मकसंशयः कथमुत्पल्ललविंसेष्यक- 
वन्ह्यसमवदहिताजन्यत्वविषयकनिश्वये प्रतिबन्धकः विंमि्वधर्मिकत्वादिति वाच्यं, सामाना- 
धिकरण्यघंबन्धेनोत्यन्नत विष्य क्वन्ह्यसमवदिताजन्यतवबुदधे्ताद्शाजन्यत्वापिक्षरत्वेन 
धूमावगाहितया तत्रापि धूमधमिकताटशविरेषणसंशषयस्य प्रतिबन्धकलसंमवादिति ध्येय- 
मू । तकंविरोधित्वादिति। मूरेकतेतयादिः । यत्रादिवुकत्वं तत्र वदथसमवहिताजन्व- 
त्विरिषटवहिसमवहिताजन्यत्वमित्यदेतुकतं तादशविशि्टापादकव्याप्यम् । एवश्रोलन्न- 
त्वाभावामावरूपापायम्यतिरेकनिश्वयविषयीभूते धूमे अदेठुकल्वसंशयेो व्याप्यसंशयविषया 
निरुकविशिष्पादकसंशये दैतुः, ताघ्यापादकंशचयस्तु व्यमिचारसंशयः पय॑वसितः, तत्स- 
त्वे चाऽपाद्यभ्यापिज्ञानमेवापादके न संमवति अनादायन्यमिचारसं्चयस्य स्यापतपरह- 
विरोधित्वात् , तादशचम्यातिगरक्यभावि च तकेत्पाद एवं न संभवति कारणामावदिति परम्प- 

रया तृतीयाया धूमधर्मिकादेवुशुतवश्चङ्धयाः संप्रदायमते तथ्विरेधितं नििवादमित्याद-- 
वृतीयास्त्विति । शङ्काया इति रेषः । व्याप्येति । विचिष्टपादकस्मेत्वादिः । आ्आपा- 

धाभावेति । इदन्तु भनादायंनिषितापाद्यामाववति आपादकसंखयात्मकन्यमिवार- 

४ त° चि० 
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सर्वत्र खक्रियान्याधातः स्यात् । 
पक्षे मापादकसंशयात्मकानाहदायभ्यभिचार्खंशायाधाय कतयां तकेविरो- 
धित्वात् 1 नव्यमते माश्रये च पश्चे आपाद्यप्रतियोगिकोटिविशे्यविसेधि- 
त्वेन॒ तर्कज्जनकापाद्यन्यतिरेकनिश्चयविधटकतया तकंविरोधित्वादिति 
भावः । न चाद्ययोः शंकयोरमेद इति वाच्यम् ; प्रथमा धूमत्वावच्चेदेन, 
हितीया धूमत्वसामानाधिकरण्येनेति भेदात् । 

नचैवं धूमत्वसामानाधिकरणप्येन बन्ह्यसलमवन्हितांजन्यत्वसत्ेऽपि 
धूमत्वसामानाधिकरण्येन वन्हयसमवहिताजन्वत्वनिश्चये बाधकामावाह् 
दितीयसंशायस्य कुतः तकंविरोधित्वमिति वाच्यम् ; विशेष्यतावच्ठेदक- 
सामानाधिकरण्येन बाधनिश्चयस्य विशेष्यतावच्देदकसामानाधिकरण्येन 
विशिषवुद्धयप्रतिबन्धकत्वेऽपि वषिश्ञोष्यतावच्छदकसामानाधिकरण्येन बाः 
धसंकश्षयस्य संशयसाम ग्रीसंपादकतया विरोभ्यतावच्छेदकसामानाधिक- 
रण्येन विशिष्टनिश्चयं प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वात् । 

कस्ेतिकः । षष्ठयथं सपमी, सर्वस्याः शङ्काया इत्यथः । शस्वक्रिया- 

संशयप्रद्नार्थममिदितम् । भआपादकेति बन्द्यपषमवहिताजन्यलविशिष्टवहिसमवदिता- 
जन्यत्वरूपापादकार्थकम् । तकबिरोंधित्वोदिवि । सुरोक्तेष्यादिः । 

नव्यमते तु धूमः अदेतुको न वैत्याकारकसंशयो देतुजम्यत्स्ामान्याभावविषयक. 
तया धूमधमिकविशिष्योतपश्नलरूपापायव्यतिरेकनिश्चये प्रतिबन्धकः सामान्यभावज्ञानस्य 
विशेषवत्तावुद्धो प्रतिवन्धकत्वादितिं तकंजनकापायव्यतिरेकनिश्वय विधटकतया मूरोक्त. 
त विरोधित्वं नन्यमते तृतीयाया भपिशचङ्कायाः संभवत्येवेत्याह-नभ्यमत इति ! पक्षे 
धूमे । प्रथमशङाया द्वितीयायाईव मेदं प्रदशंयितुं न चेत्यायाशङथ खमाधत्ते-प्रथमेति। 
तथा च प्रथमा स्वसमानाधिश्ररणवहिमदन्यस्वाग्यवंहितपूवशषणकान्यतवशच ङ्का धूमतवावच्छे. 
देन, द्वितीया तु तादशी शङ्का धूमतसामानाधिकरण्येनेति तयोः शङ्योभेद इति भावः । 

यथा धमितावच्छेदकचचामानाधिकरण्येन तदभावनिश्चय धर्मितावच्छेदकसामानाधिकरण्येन 
त्मक्टारकवुद्धिं न भरतिबध्नाति, तथा द्वितीयाया पि बन्ह्यसमवदिताजन्यत्वश्चङ्ाया 
धूमत्वसामानाधिद्रण्येन धूमधर्मिकतया घूमतवघ्चामानाधिकरण्येन धूमधमिंकवन्ह्समव- 
हिताजन्यत्वुद्धिं मा प्रतिबध्नाविति द्वितीयकङकायाः कथं तवंविरोधित्मिति चडते- 
न चैवमिति । एवंरदवितीयश्चङ्काया धुमतश्ामानाधिकरण्यावगाहिते । समाधते- 
विशेष्यतेति । तथा च बाधनिश्वयस्य सामानाधिकरण्येन विशिषवुद्धिभतिबन्धक. 
त्वाभाववतेऽपि घमितावच्छेदकोमृतधूमत्वादिसामानाभिकरण्येन तदभावसंशयस्तस्मका- 
रकबुदधि प्रतिवभ्न्थिव, सामानाधिकरण्येन तदभावसंशयस्य घ्रामानाधिकरण्येन ताध्श- 
संदायसामग्रीधपाद्कतवात् , सामानाधिकरण्येन तसप्रकारकनिर्वयोत्पादासंभवादूधूमत- 
सामानाधिकरण्येन दवितीयसंशयोऽपि धुमत्वसरामानाधिकरण्येन वन्ह्यसमवहिताजन्यत्व- 
निंशवयं प्रतिं प्रतिबन्धकं एवेति भावः ¦ 

मूकत्यसवेत्रतयत्र सम्यथीन्वयासंमवादाह~- षष्ठ सप्तमीति । 
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यदि हि दीतानवयम्यतिरेक हेतुं बिना कार्योतपतिं शङ्कत 
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तदा स्वयमव धूमाय वः, रप्त्यथं योजनस्य, परभरतिपर्ययं 
शब्दस्य वोयादानं नियमतः कथं इयात् १ तेन तिनापि 
ग्याधात इति । स्वं = तकग्रयोक्ता पुरषः, तस्य या क्रियावन्हान्वयस्य- 
तिरोकानुविधाधित्व्ञानं, क्रियते भ्रवतेतेऽनेनेति्युतपक्तः, नेन भ्याधातः 
तस्प्युक्तोऽनुत्पाद इत्यथः ! मन्वयतन्यतिरेकाभ्यां प्रत्यक्षत वम्हिजन्यत्व- 
निश्चये पवेतक्तकंस्य सहकारितया वन्धन्वयन्यतिरेकायुिधायित्वक्षा- 
नस्य वद्यं पूवं सत्वादिति भावः| 

भन्वयज्यतिरेकायुविधायित्वश्षनस्य ताटराङ्ानुन्पादरपरयोजक्षत्वे मा- 
नमाह-~-श्यदि होति# । गृही तान्वयेतिश । तदस्वयभ्यतिरेकासुविधायि. 
त्वज्ञानसच्वेऽपि तदसमवहिताजन्यत्वं सामान्यतेदेतुकत्वं वा शङ्क 
तेत्यथेः । परप्रतिपच्यथं = परकीयश्ाब्दवेधाथम् 1 उपादाने = प्रयत्नः । 
नियमतः = अन्वयभ्यतिरेकाभ्यां प्रत्यक्षेण धूमादिरूपेष्टसाधनतानिश्चयतः । 
नहि धूमादौ बहथाद्यखमवहितेतपत्तिकतवस्याहेतुकत्वस्य वा प्रहस्य सा- 
मग्रधां सत्यां बन्दयादो धुमादिरुपेटसाधनतानिश्चवयः सम्भवतीत्वाद-- 
तेनेति । ताद्रशग्रहसामभ्रीसमवधनेनेत्यथः । विनापि = विनैव । तःस- 

त्कयोक्ता=तकंयोगकतौ । तस्य ~तकेपरयोचुः पुरस्य । मावायककियायाः शद्धा 
प्रतिबन्धकत्वे मानामावादाद- क्रियत इति। तेन-बन्हन्वयश्यतिरेानुविधायितव्ञानेन । 

इत्यथे इति । तथा च तकपूंकालोनं यदन््न्वयम्यतिरेकानुविधायित्वज्ञानं तदेव प्रथमशच- 

दाया द्वितीयशङ्कायास्तृतीयशङ्ाया$च प्रतिबन्धशमित्याश्चयः! न् बन्छ्यन्वयन्यतिरेकाजु- 

विधायिलन्ञानस्य तकपू्ैालीनत्वं कथं संभवतीत्यत आह-अन्वयेति । तथा च पररो- 

कतके वहिजन्यत्वनिश्वयो भवति, तादरानिश्चये च वन्ह्न्वयन्यतिरेकानुविषामिल- 

ज्ञानं कारणम्, अतस्तकेपूं ताध्शक्ञानस्य सत्वमावश्यकमिति माः । 

अन्वयेति । वन्हन्वयेत्यथशम् । तादर्ोति ! स्वसमानायिकरवहिमदन्यस्वाम्य- 

वहिप्रारछणकान्यतवरद्ाया अदेदुकलशङ्धयाथादुपादपरयोनकत इत्यथैः । तदन्वयेति 

वहथन्वयेत्य्थकम्। तदसमवहितेति। बन्ह्य्मवदिताजन्यत्वमित्ययः । सामान्यत 

इति। का्ममदेतुकं तेतयथः। मूठ स्वयमेवेति । च्वान् पुरुष एवेत्थः। तथाच काय, 

मत्रे यदि मेतुश्लादिश ङक स्यात्तदा वहो धूमश्ाधनतानिशवयापंमवात्, मजने च तृशिघा- 

धन तानिश्षयाऽसंमेवात, शब्देऽपि परप्रतिपर्तिष्ाधनतानिर्चयस्याऽसंमवात्, इटब्ाषनता
- 

्ातामनिन वन्ह्यादौ दृ्तिव न संमवतीत्यारायपरोऽयं मूढमरनथो बोध्यः । रौकायां निय 

मत इत्यस्य व्याल्यामाई--अन्वयेति । बन्हन्वयन्यतिरेनु्रिायिलङ्गानानीनधूमा- 

दिदोटप्रधनतानिक्चयत इत्यर्थः । परहस्य = शङ्कायाः । ताद्रशेति । बन्द्घ्मवहिताज- 

न्यलदितुकलादिसंशयर्पतादशसंशयसामग्ीठमवघनिनेयथः । निरकसंश्चयधामभ्रया एव 

ताद्येषटसाधनतानिद्वयविषटकतया विनापीत्यत्रापरिकारस्यैवार्थकत्वमाई--विनेवेति । 



(~ तसवचिन्तामणो 

ततसम्भवाद् । तस्ाततत्तदुपादानमेष ताद्शशड्धप्रतिबन्धकम् । 

म्मवात् = बहथादौ धूमादिरुपेसाधनतानिरंयसम्भवात् । नयु क्ष. 
यानुत्पादस्य कारणविरहमात्रप्युक्तत्वात् कथं तार सुत्पादस्य स्वक्रिया- 
रयुक्तस्वमत भाह-# तस्मादिति # । प्रयत्नान्यथादुपपच्येति रोषः । #तदु- 
पाद्नमेवेतिकर । बम्हथुपादानमित्यथे; । उपादानञ्चेपाद्ेप्रवतेतेऽनेन 
तिकरणब्युत्पत्य। प्रवृत्तिप्रयोजकीभूतान्वयव्य तिरेकाडुविधायित्वज्ञानपरम् । 

यतत मा््युत्पत्या उपादानं प्रवृत्तिः, पृवेमपि स्वक्रियापदं तत्परमि- 
ति, तत्न, प्रवर्तः शाङ्काप्तिषन्धक्रसे मानाभाव्रात्, प्रवृत्तेः कारणताग्रहो- 
सरकालोनसेन तसपूषेवतिशद्चप्रतिबर्धकत्वासम्मवाच्च । 

केचित्तु करणव्युर्पर्या उपादानपद् धूमादिल्लाधनतानिङ्चयपर, पूव 
तथा च तादश्चसश्चयसामभ्यमावदशायमिवेत्यथेः । वन्ह्याद्।विति । तथा च बन्धन्वय- 
व्यतिरेकारुविधायित्वज्ञानयत्वेऽपि यदि वन्ह्यसमवदहिताजन्यत्वादिसंशयः स्यात्तदा तादश. 
संशायस्येव वन्द्यौ धूमसाधनतानिर्वयगप्रतिबन्धकतया निरुतनिदचयानुतपत्तो धुमा 
बन्द्यादौ प्रयल एव न संभवतीति हृदयम् । 

नन्ति । कायानुत्पादस्य तादशसंशयादिरूपकायानुस्पादस्य । कारणेति । 
संशयादिकारणीभूतदोषायमावप्रयुक्ततादित्यर्थः । खक्रििति-पूर्वोक्ा्थंकम् । प्रयत्नेति] 
तथा चवन्ह्ादौ प्रयलासुत्पादाथमेव वन्ह्यायन्वयभ्यतिरेकासुविधायिलज्ञानस्य पूर्वोक्तरङ़ा- 
्रतिबन्धक्तमावदयश्मिति भावः । यथाश्रुतोपारानपदस्य पवत्यथंकते प्रवृतेः शड्ा- 
गरतिषन्धकत्वं न संभवतीत्यत उपादानपदस्य प्रवृत्तिकरणाथेकत्वमाद-उपादन्त इत्यादि। 
परतराचचप्रयोजकीभूतेति ! इषटसाधनतानिश्वयं शम्पाय अन्वयन्यतिरेकातुिषायि- 
स्वज्ञानं प्रवृति भ्योजकमित्यवधेयम् । 

पूवं स्वकरियापदं ताश्निकपुखषश्कत्तिपरम् , अत्रप्युपादानपदं करणल्युा प्रतत्य. 
नकौभूतान्वयम्यतिरेशनुविधायिलङ्गानपरं न वाच्यम् ; अपि तु भावद्युटा प्रवृत्तिपरमेव। 
तथा च तार्िकपुरषीयप्रृत्तरव सवस्या एव पूवोक्तायाः शङ्धायाः प्रतिबन्धकत्वं संमवती- 
तितं दृषयितुमुषन्यस्यति-यत्विति । पूरवेमपिं =पूरवोक्तमपि । ततरम् = प्रर 
त्तिपरम् । अ्रश्तेः शङ्ाविषयीमृतशनोटेरभावानवगाहितय। तादश ङ्कप्रतिबन्धकतवमप्र- 

मागिकमित्यारायेन दूषयति--तत्नेति । मानाभावादिति । अमावानवगाहिज्ञाना- 
तिरिक्तस्य प्रतिबन्धकताया अर्टवरत्वादित्यारयः। न मगिमन्त्रादिन्ययिनैव प्श्तै 
धङ्ापरतिबन्धकताया आवद्यकतवे उपादान।दिपदस्य करणब्युखत्तिष्रद्चनमनर्थकमित्यत 
आह -प्रचृत्तेरित्यादि । तथा च मूलोक्ततकेण वौ धूमजनकलवनिर्चयस्ततः प्रवृति 
रिति श्रश्तेः छरणतानिद्चयोत्तरकालीनत्वात्तकपूर्ववततिवहथसमवदिताजन्यत्वादिसंशयपति- 
बन्धकं न संमवति प्रतिबन्धकस्य शङकापूमेमवस्थितस्येव शङ्कानुत्पादप्रयोजकतया 
छारणतानिद्वयोत्त गरलोनायाः परवृ्तप्ताद्य शषङकतुत्पदप्रयोजकलाऽसंभवादिति भावः । 

उपादानपदं पूमादिश्ये्ाधनतानिदचयपरम् । एवं पूर्वमपि खक्रियापदं ताध्च- 



सचिद्ुतिकतकरहस्ययुतं तक॑प्रकरणम् । २६ 

शह्धायां न नियतोपादाने, नियतोपादाने च म ब्रह्घ | 

पि स्वक्रियापद् तत्परमित्याुसनदसत् ; धूमादिसाधनतानिश्चयस्य तको 
तरकालोनस्वेन तत्पूवेचत्तिशङ्धाप्रतवम्धर्साभावत् | 

तस्य ह्ाप्रतिस्धकतायापन्वयग्यत्िरेकां दशय ति-शर्ङ्कायामिति | 
यत इत्योदिः । यतः शद्धायापुत्पद्यमानायां न नियनापाद्ानं = नासयभ्य- 
तिरेकानुविधापिखज्घानं, नियतेपादान च = अन्वयभ्यतिरेकायुषिधायित्- 
क्ञाने च न शङ्केत्यथेः। नियतघ्रुपाद् नं यस्येतिव्युत्पच्या नियतेपादानप- 
द्स्यान्वयग्यतिरेकादुविधायित्व्गानपरस्वात् । न च वन्हधन्वयभ्य तेरका- 
दुविधायित्वस्य वग्हिस्वे उत्प्यमानत्व सति बहि विनानुत्पच्चमानत- 

निर्चयपरं॑करणब्युसस्येव बेध्यमित्यपि केषारिन्मतं दृषयति-तदक्तदरिति । 
भत्रापरि वहो धूमजनकत्वनिर्वयह्पधूमादि्ाधनतानिद्वयत्य तरत्तरकालीनतवात्तक- 
पूर्वकषालीनायास्तादश ितुकतवादिश हयाः पूर्वोकनिर्वयेन प्रतिबन्धाऽसंभारेतन्मतं 
यु्मिति हृदयम् । तस्य = वह्यन्वयव्यतिरेश्नानुवधायितवज्ञानस्य । श्द्धासस्वे अन्व. 

यन्यतिरेकालुविधायितन्ञानरूपं श ्काप्रतिबन्धकं नास्तीत्यवगम्यत इत्याद--राङ्काया 
मिति । भ्रापि नियतोपादानपदं पूवोकाथेकमेवेत्याद-नियतेापादानमिति । ₹्सा- 
धनतानिर्वयजन्या प्रततिरिःयथः। अन्वयेति। तथा चेष्टसाधनतानिश्चयं घम्पाय व्चन्व- 
यम्यतिरेानुविधायिखन्ञानमेव अद्त्िप्रयोजकतया नियतोपादानपदेनभिदितमित्याश्चयः । 

नतु वहयन्वयन्यतिरेकानुविधायित्स्य स्वखमानाधिकरणवहिमत्सरान्यवहिवप्राक्षण- 
कत्वे सति स्वखमानाधिकरणवहिमदम्यस्वान्यवहितप्राकरष्षमकान्यत्वस्व रूपतया तभिस्व- 
य्य धूमः स्वसमानाधिकरणवहिमदन्यस्वाग्यवहितपराककेणकषन्यो न वेत्याकारक्वन््स- 

मवदिताजन्यलवसंश्चयात्मकस्वसमानाधिकृरणव ङि मदन्यस्वान्यवहितप्र््षणकान्यलाभावं 

बुद्धौ तदभावग्रशारढनिरवयविधया प्रतिबन्धकत्वं ठु निविवादमेव । धूमलावच्छेदेन 

ताध्लपराकक्षणकान्यत्वामावदुद्धौ धूमत्ःमानाधिकरण्येन यथोक्तवह्यन्वयम्यतिरेातरुवि 
धायित्मनिर्वयस्य प्रतिबन्धकतायाः सवीनुमवघिद्धतवात् । एवमपि धूमोऽदेदुको नवेत्या- 

कारकतृतीयश्चडं प्रति कथमुक्तवहथन्वयव्यतिरे्ाुगरिषायित्वनिर्चयस्य प्रतिबन्धकलवं 

निरुतसंशयातमकेदुकतबुदौ ताध्शदितुकखायमावनिद्चयस्येव तदमावप्रश्मरकनिद्चय- 

परिधय प्रतिवन्धशृतया निरुक्तवहथन्वयन्यतिरे ्नुविधाथितनिश्वयस्य निरुकतदेतु श्त. 

संश्चयीयकोख्थभावानवगाहित्वात् । एवं धूमत्वसामानापिङरण्येन प्रागुक्तवहयप्रमवहिता 

जन्यत्वसंशयासकटितीयराङ्कं प्रत्यपि कथं वोकवहधन्वयव्यतिरेकानुबिषायित्वनिश्वयस्व 

मतिबन्धकलवं संभवति निरुकनिर्वयस्य तादशसं शयीय कोट थमावावगाहितवेऽपि घमा- 

नापिकरण्यावगादिषिहथन्वयन्य तिरेकानुविधायि ल निरचयस्य सामानाधिक्रण्यावगाहिवहष 

धमवहिताजन्यलामावाभावावगादिसंशयाऽतिगन्धकलादि्याशङते -नचेति । वही- 

ति । स्व्मानाभिकरणवदिमत्साम्यवदितपाकषणकतवे सतीत्यर्थः । वहि विनेति । 
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पतया निरुकवन्दधसमवदहितजम्यत्वाभावधरितखेन तन्निश्चयस्थं वाध. 
निश्वयतयां प्रथयसंक्षयप्रतिवन्धक्रत्व सम्भवेऽपि विरोभ्यविषयकतया कथं 
तृतीयक दरापरतिव्रन्धकरवं ? कथं वा द्वितीयशङ्काप्रतिवन्धकत्वमपि ? अंशतो 
वाधनिश्चयस्य विशेष्यतावच्डेदकसामानाधिकरण्येन संशया प्रतिवन्धक- 
तया बाधनिश्चयविघयथा दितीयशषङ्काप्रतिवन्धकत्वाखंमवादिति वाच्यम्; 
वन्हान्वयध्यतिरेकातुविधायित्वावच्छेदेन वहिजन्यालोकादां नान्तरीयक. 
वह्िके घटादौ च बहथस्तमवरिताजन्यत्वसहेतुकत्वनिश्चयात् व्यावतंक- 
ध्मेदशनविधयेव तस्य ताद्रशशङ्ायामपि प्रतिवन्धकत्वात् । न चांशते 
स्वस्मानाधिकरणवदि मदन्यस्वाव्यवहितप्राक््षणकान्यत्वरपतयेत्यथः । निरक्तेति । 
स्वसमानाधिकरणवदिमदन्यस्वाव्यवहितप्राद्कषणङान्यलभावधटिततयेत्यथः । तक्निर्च- 
यस्य = निर्तप्ारक्षणक्षत्वाभावधटितवहथन्वयन्यतिरेकाहुविधायित्वनिरचयस्य । बाध- 

निद्चयतया = धुमधर्मिकवहधसमवदिताजन्यत्वसंशयविषयीभूतवद्टथसमवदिताजन्यता- 
भावामावनिरश्वयकूपतया वहयसमवदिताजन्यत्वनिश्वयरूपतयेति थावत् । विश्दविषय. 
कतया~धूमधरिंशदितुकलसंशयीयादेतुकतलायमावाविषयशतथा । दवितीयङ्केति । 
म च वह्शन्वेयव्यतिरेकानुविधायित्वनिदचयस्य धुमलतवाषच्छेदेन स्वौक।रदेव प्रथमशङड़ं 

प्रति, समानाधिकरण्येन द्ितीयश्च ङ् प्रत्यपि प्रतिबन्धकतवमवे सथं वा दवितीयश त्या 
भिधानमसङ्तर्मिति वाच्यं, वहथन्वयन्यतिरेकाुविधायिंत्वनिंदवयस्य प्रतयक्षनिश्चयत्मिक- 
तया धुमस्वावच्छेदेन तज्िरवयोलादाकमवादिति भावः । यंश्षतः=सामानाधिकरण्येन । 
बाधि शयपिधयारद्वितीयश्ङ्ाविषयकोटथभावाव गाहिनिश्चयतवेन वहयन्वयभ्यतिरे मुवि. 

धायित्ववान् वहयसमवदिताजन्यत्ववान् वहधन्वयन्यतिरेकानुविधायित्ववांस्च धूम ₹इत्याका- 
रकनिरचयविशिष्टनिर्चयस्य धूमधिश्वहयसमवहिताजन्यत्वाभवबुद्धौ प्रतिवन्धकताया 
वडथन्वयम्यतिरेकानुविधायित्ववान् सदैतुकतववान् वहयन्ययन्यतिरेकायुविधायितवांश्च धू. 
मदत्यकारकनिरवयविरिष्टमिर्चयस्य धूमधमिकषदेतुकत्वामावुद्धावपि प्रतिबन्धकतायाशच 
सवोनुमवसिद्धतया तादृशनिश्वयत्रिशि्टनिर्वयमादायैव धूमो बन्द्य्ममवदिताजन्यो न 
वेत्याकारकद्रितीयशङ्ाया धूमो सदेतुको न वे्यकारकतृतीयशषङ्कायाशवानुत्पादस्मैव 
मूकमिप्रेतत्वमित्या्येन घमाधत्ते-वहयन्वय्पतिरकायुविधायित्वावच्चदे.- 
नेति । यत्र॒ वहन्वग्यतिकारुगिधायित्वं तत्रैव वहथसमवदहिताजन्यध्यं सेतुर. 
छेति अदरिंयतुमाद--वषहिज्येति । न केवरं वहिजन्यालोकादौ तादशावनच्छे. 
दकषर्मदशेनमपि ठु अन्य्ापत्याह--नान्तरीयकेति । वहयेति = प्रप्यक्षत इत्या. 
दिः । भ्यावचचक्ेति । सदेतुशत्कभावादिव्याततप्रयोजश्रमूतावच्छेदक्धरमद नत- 
वेत्यर्थः । एवकारादवच्छेदकधरमदशेनानात्मकबहथन्वय्यतिरेकालुविधाविलनिश्चय- 
स्य॒ ्देतुकत्वादिसंशयप्रतिबन्धङत्म्यवच्छेदः । तस्य = ता्शान्वन्यतिरेकादुवि- 
धागित्वनिर्वयस्य । 

नतु यथा सामानाधिकरण्येन बाधनिश्चयः सामानाधिकरण्येन तल्कारक्बुदधो न 
परतिबन्धक्तया धूमलपरामानाभिकरण्येन निरुकत्यावतकध्दशंनमपि धूमतवस्रामाना. 
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बाधनिश्चयवत् अंशत व्यातकधमदशंनमपि न विदोप्यतावच्डेदकसामा 
नाधिकरए्येन संशायनिवतकमिति वाच्यम् ; बाधनिश्चयस्थने तथा नियमे. 
ऽपि व्यावतंकधमेदशनादिस्थले तथानियमविरहात् । न सैवं बन्छन्वय 
भ्यतिरेकायुविधायित्वज्ञानं भ्यावतेकधमेदशेनविधया वह्धिजन्यत्वसशा 
यं प्रत्येव प्रतिषन्धक्मस्तु ज्रिमुकूतक्रेणेति वाच्यम् ; मनन्यथासिद्धत्वा- 
विशेषितस्य बहधन्वयव्यतिरेकायुविधायित्वस्य नान्तरीयकवहिके धराद 
वहिजन्यत्वन्यमिचारितया वहिजन्यत्वाभावग्यादतकत्वामावात् तद्विशे- 
षितस्य वहयन्वयन्यतिरेकायुधिधायित्वस्य च वहिजन्यत्वानतिरिकत्वात् , 

धिकरण्येन वन्द्यघमवदिताजन्यत्वाभावधुद्धधातमकद्विकीयश्चद्ं मा प्रतिबभ्नालित्येवं 
पुनरम्यादङ्कथ समाधत्ते-बाधेति । तथा च सामानाधिकरण्येन शधनिश्वयस्य ध्रामाना- 
यिकरण्येन तस्कारकबुदधावप्रतिबन्धकतेऽपि सामानाधिकरप्येनावच्छेदकध्ैदर््नस्य 
सामानाधिकरण्येनापि तस्रकारकवुद्धिभतिबन्धशतं पाचौनमतघिदमेवेति भावः । नचेच 
मिति । एवं -वन्हयन्वयग्यतिरेकानुविधायित्ञानस्यावच्छेदकधरम दसन विधया द्वितीय- 
दकं प्रति तृतीयश्च प्रत्यपि प्रतिबन्धङत्वा्युपगमे । 

व्यावतेकेति । तथा च बन्हयन्वयम्यतिरेालुविधामित्ववान् वदिजन्यत्ववान् , 
नयन्वयन्यतिरेकायुविधायितववां शच धूम इत्याकारकनिश्यविशिष्टनि मस्य धूमधरमिश्व- 

हिजन्यत्वाभावबुद्धौ प्रतिबन्धकतया धूमो वदिजन्यो न वेत्थाकारकंशयं प्रत्यपि निरूक 
रीत्था बन्द्न्वयन्यतिरेशनतुबिधायितज्ञानस्यैव प्रतिबन्धकत्वसंमवे सूणोकतकोनुषरणं 
विलं स्थात् , वहिजन्यत्वसंरायनिग्रत्यथमेव निरुक्त कोनुसरणतस्याऽऽवक्ष्यश्तायाः पूर्व 

ममिहिततादिव्येवं चङ्कप्न्थस्य तात्पयमव्येयम् 1 
वन्द्यन्वयभ्यतिरेश्नुविधायितवमात्रस्य तु नान्तरीयकवदिके षरटादौ बरत्तमानतया 

तत्र वहिजन्यतवाऽप्वेन वन्ह्यन्वयन्यतिरेकालुविधायितस्य बहिजन्यतन्बमिचारितवादर- 
हिजन्यत्वाभावन्यावृत्तिप्रयोनक्ताय स्तत्र व्तमशक्यत्वात् । अन्यथासिद्धत्वानिक्षपकत्व- 

विशिष्टस्य बन्ह्यन्वयन्यतिरेश्यनुविधायित्वस्य ताश्चधरादाववत्तमानस्याऽऽगोकादिनिषठस्य 
वह्विजन्यतावच्छेदकतया वदिजन्यत्वाभावभ्यावत्तकत्वधंभवेऽपि भनन्यथासिद्तवविशिषटप्य 

वृहयन्वयञ्यतिरेकालुविंधायित्वस्य वहिजन्यतस्वरूपतया तच्चिश्चयस्य तरकोत्तर श रीनत्वेन 

तस्य तकपूवंकारीनशचङ्खपरतिबन्धकत्वाऽसंमवात् , स्वस्य स्वावच्छेदकतवाऽघंमव्राच्र न 

त्ैवैपल्यमित्याह--श्रनन्यथेति । अन्यथासिद्धत्वाऽनिरूपकत्वाविननेषितस्येत्यथः 
नान्तरीयकेति । तादश षट केवरस्य वन्हयन्वयस्यतिरेकतुविधागित्वस्य सर्वेऽपि वहि 
जन्यत्वस्य तन्न विरहादिति भावः । तद्िरेषितस्य-भनन्यथामिद्धत्वविशिषटस्व । बहि. 
स्यत्वेति । वहिजन्यतस्य वहिजन्यतावच्छेदरूषर्मतवं न घंमवति, न वा तादस्चवहि- 
जन्यत्वनिश्वयस्तकपूवंकारीन इति हृदयम् । 

ननु अनन्यथासिदधत्वाविरेषितवन्दयन्वयन्यतिरेष्यमुविंधायित्वनिश्चयस्य वर्हिनान्तरी 

यकषटादौ घ्वेऽपि तत्र वह्विजन्यत्वन्यभिचाराऽपरदकाठे भमात्मकवहिंजन्यत्वनिश्चवस- 

भवादू वन््न्वयन्यतिरेकादुविषायिलज्धनमेवावच्छेदकभमंदशनविषया बदिनन्यतशङकपर- 
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उपायान्तरस्य उपायान्तरादटृषकत्वाश्च | 
न च सर्वत्र धूमे बहटथन्वयत्यतिरेकायुविधायिव्वक्ानविर्हादु यत्न 

तादरशज्ञानं तत्र व्रहयसमवहितजन्यत्वादिसंशयाक्षम्मवेऽपि धूमान्तरे त. 
त्संराये करि बाधकमिति वाच्यम् ; समानधितावच्डेदककव्यावतेकधमं 
द्शंनस्येव प्रतिबन्धकतया धुमत्वरूपेण यक्किञचिद्धमे बहयन्वयभ्यतिरेका- 
यविधायित्वक्षानसस्तर धूमान्तरेऽपि तेन रूपेण वहथ खमबहितजन्यत्वखं- 
शययोगात्, गृही वास्वयन्यतिरेकधूमभ्यक्तिविशेषस्यैव घा धूुमत्वरूपेण 
तके पश्चतया धूमान्तरे तत्संशचयेऽपि क्षतिषिरहात् । 

तिबन्तं संभवतीति तकरवेफल्यं दुवारमेवेत्यत आद-उपःयेति । निरुकबच्छेदकष- 
म॑ददनातमकतक्षौनिरिकवदिजन्यत्वशङ्कप्रनिवन्धकस्येत्यथेः । उ पायान्तरेति । तक॑रूपो- 
पायान्तरस्याऽदूषङत्वादित्य्थः ! तथा चैकेन वन्हन्वयभ्यतिरेकानुविधायितवन्ञनेन वहि. 
जन्थतवश्चङ्ानिवृत्िसंभवेऽपि तिङृत्यथं॑तकोनुखरणस्य न वैफल्यम् , एकस्मिन् कये 
नानाप्रतिबन्धकषदूभावे क्षतिविरह दिति भावः । 

जथ प्रत्यक्षतः कुतरचिदूधूमे वन्हयन्धयग्यत्िरेकुविधायित्वनिशवयसंभवेऽपि यिन् 
धूमे ताद्निदवयो नोतन्नस्तत्र बन्ह्यखमवदिताजन्यत्संशयः स्यात् प्रत्यक्षतस्ताश्चान्व- 

यम्यतिरेकाटुविधायित्वनिङ्चयस्य सवत्र धूमेऽसंभवात् । न चेष्टापत्तिः भवच्छेदावच्छेदेनैवा- 
परतेरहैर्यः्वादिति न वेत्यादिनाऽऽशङ्कय समाधत्त-समनेति । धूमतवादिसमानधरिता- 
वच्छेदकक्वहथन्वयन्यतिरेकालुविधायिलरूपन्यावततेकधमंदशंनस्वेवेत्यथः । प्रतिबन्धके. 
ति । तथाच यद्रूपावच्छित्विरोष्यकय दव्य वि्तंकधमन्ञानं भवति तद्रुपावच्छि्विरे्यक- 
तत्मकारककञनं प्रत्येव भ्याव्तकधमेदशेनं प्रतिबन्धकमिति धूमतेन रूपेण वहयसमवषि- 
ताजन्यत्वाभावभ्यावत्तेश्रवहयन्वयभ्यतिरेकाुविधायितनिर्चयस्य यक्किबिद्ूमधमिंकले- 
ऽपि धूमत्वेन पेण धुमान्तरे बहथसमवदहिता जन्यत्वाभावकोटिकसंशय प्रतिबन्धकत्वं निरा- 

बाधमेवेत्याशयः । यदि च धूमत्वेन पेण यत्किचिद्धूमे वहथन्वयग्यतिरेकादुविधायितल- 
रूपव्यावत्तेकध्मेानसत्ते धूमान्तरे ता्रज्ञानं न वहथसमवषहिताजन्यतङ्ञानं प्रति ति. 
बन्धकं घमानविरोष्यकतस्येव अतिबन्धकतायां तन्त्रलादिद्ुच्यते तदाप्याह--गृहीते. 
ति। वहन्वयग्यतिरेकानुविधायिषमव्यक्तिविशेषस्यैवेत्यथेः । तर्~मूरो क्ततके। धूमान्तरे= 
गृीतान्वयग्यतिरेकधुमभिगे धूमे । तत्संशयेऽपि=वहथपमवदहिताजन्यत्वसंशयेऽपि । 
क्षतिविरहादिति । तथा च वहजन्वयव्यतिरेकासुविधायी धूमो यदि वहिजन्यत्वाभाव- 
वान् स्यात्तदा वहृथसमवदिताजन्यलतिशिशेत्पत्त्वाभाववान् स्यादित्य्यैव नव्यमतधि. 
दतकंतया धूमान्तरस्य पक्षत्वामावेन तत्र वथसमवदिताजन्यलस्य सन्देहेऽपि मिश्कतक 
तादृशघन्देदस्याऽग्रतिवन्धकतय। नि सकगरहीतान्वयग्यतिरेकधुम पक्षकतकषोतत्तौ बाधका. 
भावादित्याश्चयः। 

नन्धेवमपि मूरोक्ततकंश्रतिबन्धकस्य वहथसमवदिताजन्यतादिसंश्यस्य निरत. 
मिज्नतकेतरवहन्वयव्ययिरानुविधा पिसन्ञनाशिकृततावपि यथोकततभमूखीमूतम्यािभद- 
परतिबन्धकम्यमिचारयंशयप्रतिबन्धा्ं तदरन्तरानुसरणावर्यकतेऽनवस्था स्यात् । य. 
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न चोतावता वहथसमवहिनजन्यत्वाद्िमंशयस्य नक्नरधरनिवन्धश्चवशा. 
निवृत्तावपि अ्यभिचारसंशयनिवृस्यथमवदयं नक्नान्नगगेश्ना, पश्नभिन्ने 
श्रापाद्याभावविरहेऽपि भपाद्योभावनि भ्रमान्मक्रस्य प्रश्ठमिन्ने यभिन्रार- 
सक्षयस्य सम्भवादिति वाच्यम् : अनाग्रत्या व्यभिचरारसंपयं प्रन्यपि तत्त. 
द्न्वयत्यतिसरेकाठुविधायिन्वज्ञानव्यनेविरोभ्यविधयकन्यऽमि पनिवन्धक्- 
यपि नव्यमते वहयसमवदिताजन्यल्रविशिषटेतसचत्वस् पाद्रानत्रस्य धेम एवे प्रमेद्धतया 
तत्र चापादश्चभावस्य बहिजन्यत्वस्य निरिवितसेनापादके भपयमातरवदूतनिःवहूपष्यमि- 

चारसंराय एव न संभवति, तथापि पक्षीमूतधूमातिरिक्तरसमादो तादयोत्न्तरूपापा- 
दाभावग्रमसंश्यदशयां तत्रापादङस्यापि संश्षयनिरुक्तोत्पक्तहपतरिगोषणरंरयाधीनस्य 

विशि्टोत्पत्तवद्त्तितष्पव्यमिचःरसंकशयम्येचित्यावमितस्यापादके श्वं नासंभवीति 
ताष्शग्यभिवारश्च हवानिश्त्यथं॑तकान्तरानुमरणेऽनत्रम्था स्यादिः पाश्चद्रने-- नयेति | 
वाच्यमित्यन्वयि । तक तरति ¦ बन्द्न्वयन्यनिरेष्ानुवेधायितवज्ञानरपभरतिबर्धकव- 
शादिव्यथः । निव्रत्तावपि = अरुत्मदेऽपि ! तरकन्तरापेश्चेनि । रथा चानवस्था तद- 
वस्थेति भावः, आपाद्याभावविरहेऽपोति ¦ इदन्ठु नन्यसतामुसारेण बेष्यम् । 
संप्रदायमते तु उत्पननत्वमात्रस्येवाऽपायामावतया तस्य पक्षं भूतधूसानिरिकतेऽपि प्रभिदि. 

संभवादिति ध्येयम् । पक्षभिन्ने = धूममिन्नरासभादौ । व्यमिचारखशषयस्य-वापाद्यामाव- 
भ्रमवरिषयीभृते रासभादौ आपादकरत्तितसंश्चयस्य । 

समाधत्ते--अनायत्येति ! उपायान्तराभावादित्यादिः ! तत्तदिति । तद्र थक्तितवेन 
परतिबन्धकत्वक्पनार्थकम् , रेन न विनिगमनाविरह इति मावः । दिरुद्व्रिषयकतवेऽपि= 
ग्रह्यामावानवगादितेऽपि, तादशव्यमिचारायभावानव गादितवेऽपीति यावत् । प्रतिबन्ध. 

कत्वापगमादिति ! मणिमन््रादिन्ययेनेत्यादिः ! तथा च निरक्तकमूलीमूत- 
व्यािप्रहप्रतिबन्धकव्यभिचारसंश्चयस्याऽपिं तश्मन्तरं विनैव निरक्तबहधम्बयग्यतिरेाु- 
विधायिलन्ञानदिवासुत्पादसंभवे नानवस्थेत्याशयः ।  , 

केचितु निरकतवंमूीमूतम्यातिपरहपरतिवन्धकन्यभिचारसंशयं प्रत्यपि यथन्वयभ्य- 

तिरेकालुविधायिलज्ञानं प्रतिबन्धकं तदा संप्रदायविदासुपाध्यायप्रशृतीनां मते धूमेऽदेतुकत्व- 

सं्यस्य व्याप्यसंशयविधया व्यभिचारसंशयप्रयो जकत्वेन तक्ेविरोधित्वाभिधानमसंगतं 

स्यात् । अन्वयव्यतिरेकादुग्रिधायितङ्ञनेनैव तादशाव्यमिचारसंशयानुत्पादष॑मवे अहितु- 

कत संशचयस्याऽकिचित्करत्वादित्याक्षिप्य बन्हयन्दयन्यतिरेणदुविंघायित्वामावम्याप्यस्याञ्दे- 

तुकलवस्य बह्यन्वयग्यतिरेकाुविधायिखज्ञनोततरसंश्षये तादाज्ञने भप्रामाण्यसंशचयस्ताव- 

दुखथते । तद्वत्ताज्ञानोत्तरं॑तदभावभ्याप्य संशयस्य तलपश्ारकनि शय विंेष्यकाप्रमाष्य 

सुशयप्रयोजकूलादिति अदैदुकलतवसंसयनिषृतति विना व्यभिचार शङ्काऽुल्ादं एव न संमव- 

त्यताऽन्वयन्यतिरेकालबिधायिलज्ञानस्य तकंविरोष्येठुकलसंशय प्रतिबन्धकत्वे व्यवस्या- 

पितमिति त एव समादितवन्तस्तदघत् , पक्षमिश्ने आपादामावविरदेणेत्यादिना नन्यमत 

एव व्यभिचारसंशयं प्रति वन्हयन्वयव्यतिरेकानुविधायितन्ञानस्य प्रतिबन्धकतया ग्यवस्था- 

पितततया संप्रदायविदां मतेऽदेुत्वसंश्चथं विना ताध्शग्यभिचरसंशयस्याऽनम्युपगमात् । 

५ त० चिण 
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तदिदशुक्तं “तदेव द्ाश्ङ्कयते यस्मिनाशङ्यमाने सवकषि- 

याव्ययाता न मवतीति; न हि सम्भवति स्वयं वह्वयादिकं धूपादि- 

दार्यं नियपत उपादत्ते, तत्कारणं तन्नेत्याशङकयते चे"ति । 
एतेन व्याधातो विरोधः स॒ च सहानवस्थाननियम इति 
स 

तापगमात् । एवं क्रमेण वहिजन्यत्वादिसंशयं प्रत्येव तस्य प्रतिबर्धकलव- 
संभवेऽपि उपायान्तरस्यो पायान्तराऽदूपकत्वान्न तकेवेश्यंमिति भावः। 

स्वो्ते प्राचां संवादमाह-श्तदिवसुक्तमिति# । तदेवेत्याचाश्द्यते चेत्य- 
नतं प्राचीनग्रन्थः । आशङ्क्यते = प्रवृत्तिपूवं शङ्ाविषयो भवति । आशङ्कय- 
माने =भरघृत्तिपूरवं सन्देहविषये सति । भस्वक्रियेति% ¦ स्वक्गियायाः स्वपर 
व्ेव्याधातेा न भवतीत्यथेः। 

ननु धूमेऽवहेरेव भविप्यतीत्यादिसखंशयेऽपि प्रवृत्तिनाजुपयुक्तेव्थत 
मांह--न हीति#। नियमतः = धूमादिरूपेष्टलाधनतः निणंयतः, उपादत्त 
परय्तविषयं कुरते । कतत्कारणमिति$ । तद्भ्यवहितपूववतति त्नेत्यथेः, 
धूमेऽवहेरेव भविष्यतीत्यादिसंशायस्येव प्रतिबन्धकत्वात् । 

एतेनेति । निरस्वमित्यनेनान्वयः । तत्रापिं=तन्क्ानेऽपि स्वक्षियाया 
ज्याघात्ञानं प्रतिवन्धकमुक्त; व्याघातश्च विरोधः, विरोधश्च स्वज्गियाया- 
स्ताट्रशसंशयेन सहानवस्थाननियमः, नियमश्च व्यािरेवेति तज्जानेऽपि 
व्यभिचारशङ्का विरोधिनी, तच्चिवृत्तिश्च तकान्तरदिप्यनवस्थेत्यर्थः | 

जदेतुकत्वशङ्कानिृत्य्थं तन्मतेऽन्वयन्यतिरेकालुविधायितन्ञानप्य प्रतिवन्धकताया एवा- 
ऽऽवद्यकत्वादिति ध्येयम् । नन्वेवं वहयन्वयन्यतिरेकादुविधायिलन्ञानं वहिजन्यत्रसं्षय. 
अर्तिबन्धकमपि स्यादित्याश्चङ्ते-एवं कमेणेति । तस्य=तादशान्वयग्यतिरेकालुविधायि- 
ज्ञानस्य । उपायान्तरस्येति । पूवो कताथ । न तकेवेयथ्यंमिति। तथा च तार. 
शन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वडानस्य वहिजन्यत्वशङकप्रतिबन्धकत्वेऽपि न क्षतिः, तकैणापि 

ताश्च द्धाुत्यादसंभवादिति हदयम् । 

स्वार इति। मूलकारोक्त इत्यथ. । प्रतृ्तिपूवंमिति । तार्िकुरषस्यत्यादिः । 
स्वकियितीति स्वक्रियापदं प्रवृततिपरमेवेत्याह--स्वश्रवृत्तेरिति । धूमो वहथसमवदि- 
ताजन्यो न वेत्यादिसंशयेऽपि प्रृ्तिः स्यात् , न स्यादित्यथेपरं मूरमवतारयति--नही. 
तीति । निणेवत इति । तथा च वौ भूमादिघाधनतानिश्चयप्रयोजकीभूतवन्यन्वयव्य- 
तिरेकासुविधायितज्ञानस्य पूर्वं सत्वेन तत एव तादशसंशचयनिवृत्तो न प्रणृततिभ्याधात इत्या- 
शयः । यद्यपि सद्धसत्त्वमावदयकं स्यात्तदा तादश शङ्काया एव प्रतिबन्धकतया इ्याधन- 
तानिश्चयाजुत्वाराठतर्तििव न भवतीत्यारयेनाइ -धुभोऽवन्देरेषेति । तज्जनेऽपिषहा- 
नवस्थाननियमज्ञनिऽपि । सहानवस्थानेति । तादश्चसंरयायिकरणादरक्तिवनियम इत्यर्थः। 
तज््वानेऽपि=नियमात्मन्यापिन्ानेऽपि । तचिवृत्तर्व-स्यमिचारदाङ्खनिृत्तिदच । तरा 



सबिव्रतिंकतकेरहस्ययुतं तकं करणम् । 1 

तत्राप्यनव्येति निरस्तम् , खक्रियाया एप शङ्परनिर्धकरनात् । 
अतएव “व्याघाता यदि पृङ्खासि न चेच्छा ततम्नराम् । व्याषा- 

#स्क्रियाया इतिक । स्वस्य शिया भरबृत्तियेस्येि व्युन्पत्या स्यक्रियाप्यो- 
जकीभूतनियतान््यम्यतिरेकानुविधायिवुद्धेरियथेः । %भ्याश्राने यद् 
ति । व्याघात यद्यसित तदा शङ्राप्यव्यमस्तीत्यर्थः स्वक्रिया वृततिशद्ाथ- 
वियोगिकषिरोधरूपस्य म्याघातस्थ प्रतियागिन शद चिना स्थातुमशक्षय- 
त्वादित्यभिमानः । शन चेदितिश। न चेटुभ्याधातस्तद्ा, ततःन्थतिव्रन्धका- 
भावतः, त्स-सुवसं शङ्ेत्यथः । शव्याघातावधिरिनि । तथा चेत्यादिः। 
व्याधातावधिःनग्याघ्रातनिवत्यां वयाघ्रातप्रतिवधभ्याऽऽशङ्का, तक्षं शङ्का, 
वधिः = शङ्कानिवतक्ः कुत इत्यथः । व्याघानसस शङ्यया भावश्यकत्व, 

न्तरादिति। अरतत्वमिच्ात्तषदित्य्ः । स्वस्य =ताक्िकपुरषप्य । स्वशियेनि । तथा 
च प्दृततिप्रथोजकीमूतनियतान्वयव्यतिरेकानुविधायिधवह्वानम्य तवव सवातत एव श. 
दानुत्पादसम्भवे ताश्शश्चद्धया सह्ानवस्थाननियमस्यानम्युपगमेन निरतनियमयपरतिबन्ध, 
कन्यभिचारश द्ानिक्च्य्थं तकोन्तरस्यावश्यकतेव नास्तीति कुतोऽनवस्थेति भावः । 

(श ङ्धा चेदतुमस्तयवेत्यादिुषुमाज्लिकारिकया उदयनाचारयेण कुतर चिततदभतिबन्ध- 

भूतां चड्धां प्रति व्याधातस्य प्रतिबन्धकृलसुक्तवा अनवभ्थापरिदारः कतः । तदुपरि 
खण्डनकारेण तावदेवमाशद्कितं यदि भ्ृत्तिप्रयोजकौभूतान्वयव्यतिरे्रानुविधायिल्वज्ञानं ङ- 

तरचिच्छऽङ्कप्रतिबन्धकं स्यात्तदा प्रतिबन्धकस्य शङ्ाधिकरणावरतमानरूपस्य श इातुत्पदे- 

ऽवस्थितिरेव न स्यात् प्रतिबन्धकस्य प्रतिबध्यप्रतियोगिकतया प्रतिबन्धकसक्ते प्रतिबभ्यौ- 
भूतायास्तस्रतियोगिन्याः शङ्कामा आवद्यकलादिति । शसते कते म्याघातस्य श्प 

तिबन्धकत्वमितिमिरक्तभिमानं मूलछृनिराकरोति--उ्याधाता यदीति । मूलं व्याचष्ट 
टीका्या--भ्याघातवित्यादि । भ त्तिप्रयो जकीभूतान्वयग्यतिरेकासुवरिषयित्वज्ञानं मद्- 

सतीत्यर्थः । तादृशज्ञाने शङ्कासत्त्वश्यावश्यकतवंद्रढोक्योति-स्व क्रियेति । खक्रिया= 
अदृत्तिप्रयोजक भूतान्वयग्यतिरेकारुविधायिलन्ञानं, ततरिषठो यः चड्धप्रतियोगिको विरोधः 

दद्ामिकरणाृत्तितव, तद्ुपस्य~तद्विशिषटस्य ताद्ज्ञानस्यत्यथेः । व्याषातस्य=तादरान्व. 
यन्यतिरेकाधुविधायिलज्ञानरूपश्रतिषन्धकस्य । पत्यिगिनीमिति । शद्ाधिश्षरण- 

वृतित्वासावप्रतियोगिकोरौ शङ्धायाः प्रविषटलादिति भावः ! घटाभावस्य प्रतियोगिनं घरं 

विनाऽप्यवस्थितेरनुभवघिदधत्वादित्यभिमान इतयुकरूम् । ग्याघातः=अन्वयव्यपिरेकानुव्रिषा- 

यिल्ञानप प्रतिबन्धकः । प्रतिबन्धकामावतः-ता्यन्याघातामावतः ¦ व्याधाततिवत््या= 

ग्याघातप्रतिबभ्या । रशङानिवतत॑कः=चङप्रतिबन्धकः। भावमाइ--उयाधातेति । 

पूर्वक्तथैकम् । अयमाशयः--सङकाधिकरणाडपतित्वििषटं बन्दयन्वयस्यतिरेकानुविषा- 
यितवज्ञानं यदि निरक्ततक॑पूर्वमवश्यं वतते तदा शङ्काया भपि सत्वमावश्यकं, प्रति- 

योगिनिरपकस्य वस्ठुनः प्रतियोगिनं विनाऽवस्थितेवेकतुमशक्यत्वात्, वथा 
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ता्रधिरा्ह्ा तकः शङ्वधिः कुतः ? ॥'" इत्यपास्तम् । न हि ग्या- 
घातः यङ्काभितः, किन्तु स्यक्रियेव शङ्ग्रतिषन्थिकेति) न वा विशे 
पद्दीनात् कचिच्छङ्कानिव्रततिरेवं स्यात् । 
भ्याघरातस्य शद्भानिवतकल्वां सम्भवात् ¦ स्याधातस्य राद्चनिवतेकतवाभावे 
श्या तक॑स्येवानवतारेण तकंस्यापि श्ङ्ानिवतकल्वाभावादिति भावः| 
#इत्यपास्तमिति । खण्डनकासमतममपास्तम् । कचित्तथेव पाठः । 

शङ्धितः-शङ्कप्रतियेगिकः, प्रतिबन्धक इति शेषः। भस्वक्रियेवेति#। 
स्वस्य क्रिया पर्रु्तियस्या इति प्युर्पस्या स्वक्गियाप्रयोजकोभूृतनियतान्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वधीरेवेत्यथेः। शङ्काप्रतियागिकवियेधस्य प्रतिबन्ध. 
कत्वेऽपि न क्चतिरित्यमिग्रायेणाह-#न वेति । विशेषदशेनात्-विरोधिभू- 
तादशनादु या शङ्ानिदृत्तिः साऽपयेवं न स्यात् , विरोधग्रतियोगिनीं शङ्क 
विना तदुविरोधाश्चयद्शेनस्य स्थातुमशक्यत्वादित्यथेः । यदि च विये. 

च राङ्ायाः सवेधेव सत्त्वसंमवात्रतिबन्धकीभूतया शड्येव तकोतुत्पदिन कुतश्तर्स्य 
वहिजन्यलादिश इानिवत्तककत्वमिति । तथैव = खण्डनकारमतमपास्तमित्येव । शङ्का 
प्रतियोमिकः = श इाधिकरणावृत्तितविशिष्टः । शङ़ाधिकरणाव्रत्तितविशिष्ट्य प्रतिबन्धक. 

कठन्यवच्छेदाथकं मूलकायोक्तमेवकारमन्तमीन्य व्याचे--स्वक्ियेति । तथा च 
पूरवोक्त्युतयत्या शङ्ायिकरणावृ्तितवाविरोषितस्यैव स्वकरियाकूपान्वयग्यतिरेकाुविधायिख- 
ज्ञानस्य श ङाप्रतिवन्धकत्वे शायः प्रतियोगिोरथयप्रविष्टतया ताद्शज्ञानेनेव शङ्ाऽनुतपा- 
दस॑मवाव्, स्याश्च विरोधिभूतायां श्यां निगर्तो तकोवतारो भविष्यत्यवेति लण्डनकारम- 
तमतितुच्छमित्याशयः। 

सङ़ाधिकरणकृत्तितविरिष्टस्य यदि उ डप्रतिबन्धकत्वं तदा बाधनिश्वयादेः शङ्कप्रति- 

बन्धकत्वं न स्यात् प्रतियोगिमृतां सङां विना तस्य स्थातुमरक्यत्वादतो यत्र कुनविल- 

तियोगि्वमात्रमपेश्चितं न तु प्रतिवन्धकेन सहैव तस्यावस्थानमित्यभिभ्रायक नन वस्या". 
दिमूलमवतारयति-शङ्ाप्रतियेाभिकैति । शङ्यिकरणावृत्तितावत इत्यथः । न श्चति- 
रिति । न तादयस्य प्रतिबन्धकत्वेऽपि शङ्काप्वमावस्यकमित्याशचयः। वियधीति | 
तेत्तच्छडारूपप्रतिबध्याधिकरणावृ्तिविशिष्टबाधादिनिशवयादित्यथः । या श्ङ्ानिृत्तिः 
यः शद्ातुत्ादः । विरोधेति । शड्धापिकरणारत्तितम्रतियोगिनीमित्यथः । तदवि. 
धेति । चद्धायिकरणावृ्तितवाश्रयबाधादिनिथयडपदशनस्येलर्षः स्थातुमशक्यत्वादि. 
ति । मवन्मते बाधादिनिश्वयादपि शङ्कानुत्पादो न स्यात् शङड़ायाः स॒त्वस्यावक्यकला. 
दिति हदयम् \ यदि च भवतोच्ते बाथादिनिश्वयस्थरे यद्] कदाचिद् यत्र त्रचिद्रा देशे 
शङ्कासत्वमात्रमपेकषित,न तु प्रतिबन्ध$सत्तवेऽवश्यं तस्यव संभवति, तद वन्हयन्वयव्यति. 
रेकलुिधायिलज्ञानस्य शङ्धाधिकरणवृ्तितवनिशिषटस्य शचङधाप्रतिबन्धकतेऽ्पि न काऽपि 
क्षतिः, इुनचिच्छडइसत्वेनेव ताद्श्ञनेन श्कानुत्पादसंमवे च्या सद तादशप्रतिबन्ध- 
शवस्थानस्य व्ुमशक्यत्वादितयेवं भावमाई--यदि चेत्यादि । 



सविवूतिकतकंरदस्यनयुतं तकग्रकरणम् । ३७ ॥1 

म चताद्सतकवतारा भृयादृ्न एनान ूव्रद्तिनदरःःसत्ु 

स स्वत एष प्रयोजकः ! अत ए तदाटिननस्छाम् न मानान्तः, नक्र 
स्याप्रमालवात् । 
धप्रतियागिनेा यदा कदा चित् यत्र क्ग्चिन् सन्वमात्रमपितं नतु 
तद् तन्न (तदुत्तर) तत्सच्वमिति विभाव्यत तद् तुस्यं प्रहनैऽपीति भातरः 

नन्वेवं व्या्िज्ञानं भूयोदशेनादिति क्िद्धासनः कथं संगच्डुन इ्यपक्ना- 
यामाह्-#न चेति ¦ वहिधूमयामूयः सहचारनिश्चयं विना धमे बहथसम 
वहितसमग्रयजस्यत्वनिश्चयासम्भवात् । अयमेव धमो वहिपूष्ेक पनदन्य 
स्तु न; एवमेतद्धमद्धयमेच वहिपूवेकं नन्वतदन्य इत्यादिकङ्ासम्भवाद्रिति 
भावः ¦ मूयादशनाद्रः=कद्ाचिल्छुत्रचिन्तदुपयागः । हन लि(ति# | सः= 
भूयः सषहचारप्रहः, स्वत एव = साक्षादेव । परयाजक दति । व्यापिग्रह- 
प्रयोजक इत्यथः । भूयादशनस्य संस्कारद्धारा व्याश्षि्राहकन्वर तद्राहित- 
सस्कारस्य मानान्तरत्वापत्तिः, यदसाधारणं सहकायासाद्य मने बहर्णा 
चरां प्रमां जनयति तदेव प्रपाणान्तरमिति पृदपक्ाक्ष्तं दूपयति- शरश्रतपवे- 
ति । यत एव भूयेदशनजन्यसंस्कारस्तकं एव भ्रयाजकां न तु स्याप्ति- 
प्रहेऽत प्वेत्यथेः | शमप्रमात्वादितिर# । 

तकणेव यदि व्याप्िग्रहःस्यात्तदि भूयो दशनाद व्याधिग्रह्य मवर्तीति प्राचनःघद्ान्तम्या- 
घातः स्यादतः भूयो दशनेन तकोवतारस्ततो व्यापिग्रह इति परम्परय। मूयोद्नस्य व्या्नि- 
हदेतुखभ्यवस्थापकं न चैताद्रेतिमूरं नन्वित्यादिना भवतायं भूयोदशनस्य तकप्रयोजकलं 

पदेयति-वहिधुमयेारित्वादि । मुयः=वारम्बारं ! सहवारनिशवयं विनासमानाधिके- 

रण्यप्रत्यक्रिश्वयं निना। धूम इति । तथा च धूमे सरत्यन्तदलनिश्वयं परति निशक्तभूयोदशेनस्य 
हेतुत्वे तर्क प्रत्यपि तस्य हेतुमिति भावः। न कैवलं भूयोदशनस्य तादङनिशयसंपाद् 

कतेनैव हेतुत्वमपि तु तकैविरोधिशङ्ाविघटकलतेनापीत्याद--मयमवेति । तथा च य- 
यशा स्यात् तदा वहि प्रमवदितजन्यतनिश्वय एव न स्यादित्याशयः । यत्र तादस्च. 

शङ्ासंमवस्तत्रैव भूयोदशनादर इत्याद-कद्एचिदिति । मयो द्शेनस्य घाक्षद्यापिभदे 

परयोजक्ृलन्तु नास्ति, अपि तु तर्कभ्रयोजकरतवेनेव कदाचित्तस्य व्याधिग्रहप्रयोजकत्वमि 

त्याद--साक्लादेवे्यादि ! भूयोद्नस्य = भूयः ब्चारपरतयक्षस्य । व्यातिप्राह- 

कत्वे = व्यापिग्रहजनकते । तदाहितेति । मूयोदह्चनजन्यसस्छारस्येत्यथः । यद् 

साधार्रेति । यदाहयाथविरोश्यकयस्मकारक्परतयक्षपमितेसनोऽन्याप्राधारणकररणे यदू 

भवति तत् सर्व॑ मानसान्यप्रमायाः करणं भवतीत्यथः। पूवपक्षोकं = पराम्यपूपक्षो 

त्म्, न तु भ्यापिग्रह इति । व्यतिहे यदि मूयोदशनजन्यधस्रो दैतुः स्याव् 

तदा तस्य मानसान्यप्रमायाः छरणत्वं स्यादित्याशयः । ननु भूयोदशेनजन्यसरस्ारो 

यदि तर्ुजनकः स्यात्तदापि संस्ररस्य प्माणान्तरलापततिरित्याह मूरे-तकस्येति । भ- 

प्रमात्वादितीति) तथा च तकंस्याऽप्रमालेन भूयोदशेनजन्यसं्कारस्व प्रमाकरणत्व न - 



ट तखचिन्तामणो 

तच्च प्रत्यक्षव्याकि्ञाने देतस्तदमावेऽपि ब्दातुमाना- 
भवां तद्वहात् ।, नलु, सहवारदरेनव्यभिचारादृशेनवन्नभिचार् 
शङ्विरहाुङरतश्याज्ञनं व्यमिचारिसाधारणमिति न ततोऽपि 
व्यापतिनिरचय इति चेत-न; स्वसूपसतोरेव तयाव्यपि्राहकत्वात् । 

ददमापाततः, तकस्याप्यश्चतः प्रमात्वात् । वस्तुतस्तकेस्य प्रमात्वेऽपि तं 
प्रति संस्कायि न जनकः किन्तु प्याजक एवेति न प्रमाणान्तरत्वमिव्येव त- 
खम् । तच्चेति ्यभिचारखन्देदाभाववसञ्चेत्यथः। तदभावेऽपि=्यः 
भिचारसष्देहाभावामोवेऽपि व्यभिचारसन्देहेपीति यावत् । ऽपभिचारलन्देह्- 
स्ययोग्यतादिसन्देहरूपतया ्ब्दादिना सथेनिशेयऽवियेधित्वादिति भावः। 

भ्रान्ता देक्षयति-श्नमन्वित्तिक# । व्यभिचायदशंनवदिति # । व्यभिचार. 
निरंयामाववदिव्यर्थः | यथा भ्यभिचारनिश्चवयाभावसहचारदशंनं न व्या. 
पित्राहकम् , अन्यथा य्न व्यभिचारसंशया वतेते तत्र भ्या्ित्रहापत्तेः, 
तत्रापि व्यभिचारनिश्चयाभावस्हचास्दशंनयेः सात् , तथा व्यभिचारः 
संदायाभावतकयेज्ञानं न व्यापिप्राहकं, शङ्ासच्वदश्ायामपि म्यभिचारः 
शङ्ाविरहायुकूटतकयेज्ञानसम्भवात् तत्र प्यातिग्रहापत्तेरिति । व्य. 
भिचारीतिश । सद्दिग्धव्यभिचारीत्यथः। अ्परापिग्राहकत्वात् = व्यापिप्रहे 

संभवतीति हृदयम । ठीकायामाक्षिपति -इदमा पातत इति । अतः प्रमात्वादिति । 
तथा च यथाश्ुतमूखेन तादससंस्कारस्य प्रमाणन्तरलाभावो न घटत इति भावः। तक. 
स्वांशतः प्रमातेऽपि स्वथं तादशंस्कारस्य प्रमात्वं खण्डयति--वस्तुत इति । तं प्रति 
तकं मरति । न जनक इत्यनेन तादशासराधारणजनकतस्यैव प्रमाणान्तरस्वप्रयोजकत्वम- 

भिदितम् । न प्रमाणान्तरस्वमिति । तादयसंस्कारप्य तकंजनश्चताभावेनेत्यादिः 
"तच्चेनिमूरुषटकं तत्पदं तासथेवसद्वापनिप्रहोपयोक्तं व्यभि वारसन्देहामावपरमि- 

त्याह--ग्यभिचारेति । परत्यक्षात्मकव्यासिज्ञान एव व्यभिचारसन्देदाभो हेतुः, न तु 
शान्दातमकव्यािज्ञान इत्याद--भ्यभिचारखम्देहेति ! व्यमिचारघन्देहसतव इत्यर्थः । 
नेसु व्यभिचार्सन्देहः कथं न शान्दात्मकन्यािज्ञाने प्रतिबन्धक इत्यतो भावमाद-येग्यता- 
दीति । तथाच शब्दादिना व्यापरिनिशये ग्यभिचारघन्देदस्य योग्यताघन्देदस्वरूप्रतया 

योग्यताज्ञानत्वेन तस्य जनकतवमेब, न तु प्रतिबन्धकतमित्याशयः । ग्यभिचारसन्देद्य- 

मावतकंयोक्ञेनमेव व्याप्िग्रहे जयकं न तु व्यभिचारसन्देदामावतनौ जनकाविति अमं 
निराढु्वेतो मूलकारस्य नन्वित्यायाश ख निराकरोति- यथेत्यादि । व्यभिचारनिश्वया- 
भावस्य व्यातिग्रादकत्वे दोषमाइ-- यञ्च भ्यभिच्तारेति। व्यभिचारसंशयाभावतयोक्ञानं 
यदि व्यपिप्रादकं तदा व्यभिचारशङ्ादशायामपि व्यभिवारशड्धाभावतकंज्ञानसंमवाद्यापि- 
ज्ञानापत्तिः स्यादतो ताद्शज्ञानं न व्याध्िज्ञानजनकमित्याह--तथा व्यभिचारि । मूे 
स्वरूपसतोरषेति । भज्ञायमानयोव व्यमिचारघन्देदामावतर्वयोग्यीपिप्ाहकलत्वमिति 

४ मावः } व्यभिचारघन्देहाभावतश्योः घष्षाव्यातिपरहजनकत्वाऽसंभवाद् व्यापिप्राहकला- 
दिति मूढं म्माचटे रीकायां--ज्यािप्रहे प्रयोजकत्वादिति । 



सवित्रूतिकनकंरहस्ययुतं तक प्रकरणम् । ३६ 

सत्तकोद् व्याधचप्रमा, 
प्रयोजकत्वात् । ननु तथापि प्यभिचारज्ञानविरहानुकूलनकंया व्यभिचारि. 
एयपि सच्रात्कथं धरमाभ्रमविमाग इत्यत ह -शसनकादिनि% । 

यद्यपि तकस्य सं मृरशेयथिरवादिदरीपरहिनन्वं, नक्विशिषन्वमेतर धरम- 
त्व, तच्च ने प्रामाप्याप्रामाण्यप्रये(जकं, वस्तुगत्या व्यासस्य नाद्रशदेष- 
विषिष्ठदु धूमो यदि वहिग्यभिचारी स्यात् प्रथिवी न स्यादिन्यादिनक्तंदपि 
प्रमा्रमयोस्त्पादातुत्पादाभ्यां व्यभिचारात् । एवं विरोषदङन सत्त्यन्वा- 
सत्यत्वमपि न प्रामारयादिप्रयोजकं विषयस्याग्राधितखेऽसत्याद्रपि विशे 
षद्शनात् प्रमाभ्रमयेरूत्पारानुत्पादाम्यां अ्यभिच्चारत् । 

न च तकंस्य सत्वं वस्तुगच्या व्याप्तिमदिधयकन्वम् , आमभासत्वञ्च- 

' नस्विति } तथापि = व्यभिचारद्चानामवानुकुलतकयो व्यापरिग्रादश्तेष्पि ' व्यभि. 
चारिण्यपीति ¦ कदाचिद् बान्तस्येत्यादिः । सखादिति ! ग्यभिवारज्ञानविरदनु- 
कूलतकयोरितिपू्ैणन्वयः। कथं प्रमाभ्रमविभाग इति ] तथा च व्यभिचारिण्यपि 
देतो ताद्शकारणसमवधानाद्वथािग्रहोत्प्तौ इत्र व्यापिग्रदस्य प्रमात्वं तमलभ्चेति वि- 
भायो न स्यादिति भावः । शते-यद्यपींति । मूललरोथिद्येति । व्यभिचारादिदोष- 
रदिततमित्यथः । आदिना पक्षे आपायसक्वादिपस्परदः । तद्विशिष्टेति। व्यभिबारादि- 
विशिष्टतमेवेत्यथः । एव्र द्राधदेर्ोषतन्यवच्छेदः । भ्रमत्वमिति । तकीयेतिपू्वेमा- 
न्वयः । तच्चेति ! ताश्चदोषरदिततवं ताध्यदोषवच्छतेत्यथः । न पामाण्येति । -अथा- 
कर्मं तादशदोषराहित्यं प्रमातप्रयोजकं, तादशदोषवत्व बाऽप्रमात्वप्रयो जक नेति पय॑वसि 

तार्थः । तत्र देतुमाद-वस्तुगव्येति । वास्तविकव्यातिसत्त्व इत्यर्थः । तादृशेति । व्य- 
मिचारादिदोषविधिष्दित्यथः । तकौदितिपरेणान्वयः ¦! वदिग्यमिचारित्वस्य षटपटादौ 
सत्वेन तत्र पृरथिवीत्वाभावरूपापायविरदादुक्ततकंस्य म्यमिवारादिदोषवत्तवेन भ्रमत्वं, दोष- 
वत्तवश्च तादशदोषवदापादकङतवं बोध्यम् । तथ। वोक्ततकंस्य श्रमतेऽपि ततः प्रमात्मक- 
व्यापिन्ञनेोत्पादाद्वयमिचारः, अप्रमा्वदुन्यापिज्ञनाजुलादाच म्थमिवार् इति तादशदोष- 
राहित्यमपि न व्याधिप्रमाप्रथोजकं, नवा तादशदोषववमपि व्यापिभ्रमोत्पादप्रयोज. 
कमित्यास्चय. । एवमिति । विरेषदशेने = विरोधिन्याप्यदशेने । सत्यस्वेति । 

` दोषरारिष्यं दोषवत्वमपौत्यथः। न प्रामाण्येति । सत्यत्वं =परामात्मकपुरषह्ानप्रयोजकप्, 
अत्यतं =प्रमारमकषपुरुषङ्ञानभयोजकं नत्यथः। कथन्तानिवृ्यरथमाई-विषयस्येति। बि- 
शेष्यौभूतवस्तुन इत्यथः । अनाधिततवनयुरुषत्वायभाववत्तयाऽनिधितत्वे । भसत्यादपि= 
व्यमिचारादिदोषटुक्तदपि । विरेषदशंनाद्-विरोषीमूतस्य व्यप्यदशनात् । प्रमाघ्नमये- 
रित्यादि । भसत्यादुिरेषदशंनास्मात्मकपुरषह्ञानस्योतयादेन भ्रमात्मकपुरुषञ्ानस्वा- 
ुत्पादेन च व्यभिचारादित्यर्थः। तथा दोषयुक्तं विशेषदरनं न भ्रमातमश्पुरुषज्ञान्रगो- 
जक, न वा प्रमात्मकपुरषन्ञानाऽप्रयोजकमिति मावः । 

यद्यपि तकमिष्ं सत्यत्वं वास्तविकन्यप्निमदापादश्षकतवै, तथिषमासत्वचच वास्तविक. 

व्याप्त्यभाववदापादक्षकतम् , विरोषदश्चननिषट्त्यतलमपि वाप्तविकयुरषत्ववद्विषयकत्व 



४० तत्वाचन्तामणा 

तदाभामात्तद्प्रमा विगेषदशैनसत्यत्वासत्यलाभ्यां पुरुपृ्ञानमिव । 

वस्तुगस्या व्यातयभाववद्विषयकत्वम् , एवं विश्ेषद्शेनस्य सत्यत्वं वस्तु. 
गत्या पुरपत्वव दुवरिपयकत्वम् , वस्तुगत्या तदभाववहूविषयकतश्चास- 
त्यत्वमिति वाच्यम्; तस्यापि स्वनः सिद्धशङ्ाविर्हस्थते तकं विनैव भ्याति- 
ग्रहेण भ्यभिचारात् नस्य प्रमाप्रमप्रयोजकत्वासम्भवात् । 

तथापि सत्तकात्-सत्यज्या्चिज्ञानात्, तदामासात्=तद्ऽभावात् ! तथा 
च ्यािप्रमात्वाबच्छि्ं प्रति व्याधिप्रमात्वेन हेतुसवम्, समानविशेष्यस्व- 
पत्थासत्तिः । व्यािप्रमत्वावच्छिनं प्रति विशेप्यतसम्बन्धावच्ि- 
नव्यास्तिप्रमाविरदत्वेन हेतुत्वम् ¦ विशेषणताविशोषविशेष्यताभ्यं 
सामानाधि द्रण्यं प्रत्यासत्तिः । सवत्ान्तता मगवहुन्यापितिप्रमैव 
पूवं सुलमेति भावः । विशेषदर्श॑नसत्यत्वासच्यत्वाम्यां खच. 
विश्चेपणङ्घानतद चिरहाभ्यां पुरषत्वधरमात दषिरहाभ्यामिति यावत् । 
पुरुषज्ञानमिव=पुरुपत्वप्रमाभ्रम इवे । तकंस्य शङ्कामात्रनिवतेकत्वात् , 
यत्न स्वतः सिद्धः शङ्काविरहस्तत् तकं विनैव व्याधिप्रह इति नानवस्थेति 

तशिष्टासत्यलच वास्तविकपुरषताभाववद्विपयकलमिलयुच्यते, तथापि व्थमिचारो इुवौर 
एव, यादशस्थठे स्वभावादेव व्यभिचारादिशङाविरहस्तादशस्थले तर्द विनैव परमात्मक. 
व्यातिमरहस्य कदाचिद् भरमात्मकव्यातिमदस्योदयेन तरूपकारणामावस्य तदानीं सखा 
दित्येवं न चेत्यादिनाऽऽशङ्य प्रमाभ्रमप्रयोजकत्वाऽयंमवादित्यन्तेन समाधानं बोध्यम् । 
यथपीत्यदिष्तर-- तथापीति । सत्येति} प्रमात्मकम्यापरिज्ञानादित्य्थः। भावमाह-- 
तथा चेति । व्यापिप्रमातेति । तथा च विरेष्यतासंबन्धेन व्पािपरमालावच्छिन्ं प्रति 
विरेष्यतासंन्धेन व्याषिप्रमातेन हेतुता । व्यापिप्रमो्ादासूर्दमवदयं ग्याहिप्रमा- 
याः सत्वमविद्य मन्यथा व्यापनिपरमेव नोत्पयत इति भावः । श्याप्तिभरमेति । विरो- 
ष्यतासंबन्धेन व्यातिभ्रमतरावच्छिच्नं प्रति विशेष्यतासंवन्धावच्छि्प्रतियोगिताकन्यानि- 
प्रमाभावत्वेन स्वरूपसंबन्धेन कारणत्वमित्याशयः । सामानाधिकरण्येति । रयंकारण- 
योरेकायिकरणवृ्तितमित्यथः । प्रत्यासत्तिः=दंबन्धः । 
क नन्वेवं मद् तुर्षीयव्यातिप्रमा पू नास्ति तदा व्यापिपरमैव नोतयतामित्यत आह- 

ति। तथाच व्यिपरमापूवमवङ्यमेव मागवती व्यातिप्रमा वतत इतिन छत्ापि व्यभि. 
चार् इति मारः \ वरिरेषदशेनसत्यताऽसर्यतव्िशिष्य दरेयति-पुखषत्वप्रमेति। पुरुष. 
तवप्रमादुरूषलभ्रमामावाभ्यामित्यथेः। तथा च विरेष्यता्संबन्धेन पुरषल्वप्रमात्वावचछिन्नं 
भरति विकेष्यताबन्येन प्रमात्मक्पुरुषतग्याप्यदशच॑न हेः । एवं विदोष्यतासंबन्पेन 
पुरुषत्वप्रमत्वावच्छिन्न भ्रति विरोष्यतासंबन्धावच्छिशषपरतियोगिताकस्य पु रुषत्वव्याप्य- 
भङाकममाभावस्य स्वरूपसंबन्धेन हेतुतेत्यमिप्रायः ! यत्रेत्यादि । यस्मिन् स्थ. 
ठ इत्यथः । सतःपिदधचशविरद-=तकेविरश्कायाः स्वमवरदेवालुत्पादः । तत्र=ता रस्थठे । तकं विनेवेति । तवैविधरकङकतिषटकमियादिः। व्यपतिप्रहु+=तक॑मू- 



सविवृनिकतकरहस्ययुतं तकप्रकरणम् । ५ 

अपरे तु यत्र तके व्याप्त्यनुमवो मूलं तत्र तक्रोननगयश्ना, यत्रतु 
॥४ 

व्याप्तिस्मरणं हेतुस्तत्र न ॒तकरान्तरापभ्नति नाऽनवम्धा । अमन च 
जातमत्राणामिष्टानिष्माधनतासुभितिहतुन्यानेम्भगणं तदानीं व्याप्य- 
( सुमावक्नामावात् ) सुभवामरात्; नन्मूल।ऽनुभवरमृला चग्रेऽपि 
व्याप्िस्मरणपरम्परेति । 
स्वयमुकतम् । , 

प्राञ्चस्तु तकस्य भ्यासतिप्राहकत्वेमभ्युपेत्य प्रकारान्नरेणानवस्थां परिह- 
रन्ति, तदेवांह-करमपरे स्विति # । शयत्र तुव्यातिस्मरणमिनि 1 व्याप्तधनु- 
भवं प्रत्येव तकंस्य हेतुत्वादिति भावः । म्यातिसमरणे तकपिश्षा नास्नीत्यत्र 
हेत॒माह -श्मस्ि चेनि# । भवनि चेव्यथेः। चे देनो । शवयामिम्मरणमि- 
ति ! तकं विनेत्रेनि शेषः} शव्याप्रधनुभावकामावादिति# ' नक्तौभावा. 
दित्यथेः 1 यद्वा नलु जातमास्य व्याधिक्वानं स्मरणमेव न, क्रि्तु अनुभव. 
रूपमित्यत आह--क्वदानीमिति# । 

नयु तथापि विनाऽबुभवं स्मरणायागाज्जन्प्ान्तरीणा व्याप्रथदुभवे 
हेतुबांच्यस्तन तको हेतु स्तत्र तके वयाप्तथनुभवान्तरं हेतुरिति कमेणानव- 
स्था तदवस्थेवेव्यत आंह-शतन्मूलेति# ! व्यातिस्मरणमूरुको यः प्राग्भव- 
यभ्याथयुमवस्तन्मूलिका मग्रे=माविजन्मनि व्या्िस्मर्णपरम्परेत्यथः | 

लीमूतन्या्िप्रहः ! स्वययुष्ठंमुरुकरिभोक्तम् । 

प्राचीनमते तकंस्य व्याप्िप्राहकत्यमेव, तन्मते यदि तर्कमुखीभूताऽपि व्याप्तिः तश्नै- 
देव भवति तदाऽनवस्था स्यादतस्तन्भते अकारान्तरेणानवश्वापरिहारायाऽपरेवित्यादिना 

मूकक़ृतय द्थितं पन्थानं स्वयं विशिष्य दरोयति-ज्याप्त्यन्ुभवं प्रत्येवेति । एवक्ष- 
राद् व्याभिस्मरणे तस्य हेवृत्न्यच्छेदः । चा हेताविति ! यतो व्याप्त्वनुभवस्तङे 
हेतु म तु व्यापिस्मरण भत एवेत्यर्थः ! तथाच जातमात्रस्य स्तन्यपानादौ सुख्राधन- 
तामितो हेतुमतव्याधिस्मरणे तक न हेतुः भ्याप्त्यनुमवं प्रेव तक॑स्य हेतुत्वादिति 
नानवस्थेति भावः । जातमस्य व्याशि्ञानं स्मरणरूपमेेत्यत्र परमाणं दरेयितुमाह-- 
यद्वेति ¦ वदानीमितीति । तथा च जातमात्रस्य ग्यातिन्नानं नाजञभवरूपं, तदानी 
व्याप्यनुभवजनकतकौमावादित्वाश्चयः । यद्यपि जातमात्रस्य व्याप्तिस्मरणं प्रति जन्मा. 
न्तरीयन्याप्त्यनुमवः संस्कारद्वारा हेतुः, अनुभवं विना स्मरणानुपपत्तेः । एवश्च तादश 

व्याप्त्यनुमवं प्रत्यपि तकं हेतुः, तादशतकंमूीभूतम्याप्तयनुमवेऽपि तक्न्तरे हेदुरित्वन. 
वस्था दुवा रैव । तथापि तत्तजन्मनि स्तन्यपानादौ सुख्ाधनताुमितिजनकन्बातिस्म- 
रणे तवस्याितुत्वाकदावित्कदावित्तकच्छेदेन नाऽनवस्थेतयादिकं नन्वित्वादिनाऽऽखङ्थ 
“यापिस्मरणमूलकेो य् इत्यादिना समाधत्े-प्रागूभवीयेति । पूर्वजन्मोसपशय व्प्त्वलु- 
भव इत्यर्थः । तन्मूजिका = तजन्या । भादिजन्मनि = सविष्यञजन्मनि । भावमाह-- 

६ त० चि० 
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यत्तनादिसिद्धकायंकारण भावाविरोधातमूलाः केवित्तको इति 
तथा च जन्मान्तरीयभ्यादिस्मरणमूलोभूतव्याप्षयनुभवमुखीभूततकं व्या- 
पथयुभवा न हेतुः कस्तु व्यापिस्मरणमिति नानवस्था, कद्ाचिदृन्तरान्तरा 
व्यापिस्मरणेन विच्छेदात् तकंघाराया अविरतलग्नत्वाभावादिंति प्राचां. 
माश्चयः | भतरेद्मस्वरसवीजं-नहि कदाचिदन्तय विच्छेद एवानवश्थापरि- 
हारः, किन्तु मात्यन्तिकविच्छेद एवेति सकलसम्पदायसिद्धमिति। 

तथाचेति । जन्मान्तसीयेति। तत्तज्जन्मनि व्यापतिस्मरणकारणीमूतग्याप्त्यनुभवजन ॐ 
तकं इत्यथः । व्याप्त्यनुमववित्यादि । तक॑सूलौमूताया व्याप्तेरनुभवो न कारणमि. 
त्यथः । प्यापिस्मरणमितीति । तथा च ताद्शस्मरणे तकंस्य कारणत्वमेव न संभव. 
तीत्याश्चयः । | 

नानवस्थेत्यत्र देतुमादइ--कदौचिदिति । तत्तद्पुरषीयतततदुत्प्तिक्ालावच्छेदेन 
यदा व्य्षिस्मरणं भवति तदा पूरव तकौमावेनाऽनवस्थैव न संमवतीति हदयम् । विच्छ 
दादिति । कदाचिदिति पू्ेणान्वयः। तकधाराया इति । व्यपप्त्यनुभवमृरीमूताया 
इत्यादिः । अविरलक्छमेत्वेति । तथा च मध्ये मध्ये एकस्येव पुंसो व्यापिस्मरणस्यो- 
दयात् तलब तकौपेक्षाया अनावदृयफतवात्तकंस्य धारावादिकलाभावदेव नानवस्थेति 

तादर्यम् 
प्रचीनमतेऽखरसं दश॑यति--तहीति । क्दाचित्-किचितकार वच्छेदेन । अन्तरा 

तत्तञ्जन्मनि । विच्छेद एवेति । तकस्येत्यादिः । अत्यन्तिकविच्छेदे-सवेकालाव- 
च्छेदेन तकोभावे। एवेति । एवश्रात्किशित्कालावच्छेदेन तकौमावस्याऽनवस्थापरिहारे. 
तुतलब्यवच्छेदः । तकप्रतिबन्धकशङ्ानुयादो यदि सवेकालवच्छेदेन तकोभावातिरिक- 
कारणप्रतियोगिकाभावादेव भवति, तदेवाऽनवस्थापरिदारः स्यात् , न तु यक्िक्धित्ालाव- 
च्छेदेन तथ विनाऽपि व्याशिज्ञानसंभवेऽनवध्यापरिदारः कदाचित्सम्प्रदायसिद्धः, तक्स्याऽ- 

ऽत्यन्तिकेोच्छेदासंभवादित्याश्यः । 

मृजे अनरादिसिद्धेति । अनादिं स्वसजातीयानां ष्व॑सव्यापकप्रागभावप्रतियो- 
गितं, तेन कूपेण सिद्धा निशिता ये कारय॑कारणभावविरोधास्तन्मूलास्तकंमिषरटकरङावि- 
धटकतेन प्रयोजकधीमूता इत्यथः । केचित्तकां इति । वह यादावनादिषिद्धधूभकारणतय- 
निर्वस्त्र धूमकारणत्राभावकोटिकशङकपरतिबन्धकृतया शपूमो यदि वहिन्यभिचारी 
स्याद्हिजन्यो न स्यादि" त्यादिवर्कोत्थापकत्वेन वहिधूमग्याधिभरहे प्रयोजकः । एवं “शि. 

शपा यदि वृक्षान्यतादात्यवती स्यात्तदा वृक्षतादातम्यवती न स्यादिणस्याकारकतकस्य प्रति- 
बन्धकशङ्विधटकन्तु मेदाऽमेदयोरनादिषवेन विरोधन्ञानम् । तच तादशशङ्कनुत्पादक- 

तया शृक्षधिशपयोप्तादास्म्येन व्यापिप्रहप्रयोजकं भवति । तथा च तादशतके तकन्तर- 

स्याऽप्योज्ञकतया नानवस्थेति भावः ! कायंकारणभावादो भनादिषिद्धलज्ञानमवर्यं भ्मा- 
णजन्यं वाच्यम् । प्रमाणप्रस्ते यदि तद् भनुमानप्रमाणजन्यं, तदा ततपि व्यमिचार- 
श निवृत्यर्थं तोन्तरस्याऽऽवश्यकतेति नानवस्थापरिहारः संभवतीत्याश्चयेन दूषयति 
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तन्न; तत्र प्रमाणाहुयागेऽुमान एव पवमानान् । न च व्याफन्रह- 
स्थयादुपपच्यवर तकेस्यानादििद्रव्यापिकनह्ानमिति गच्यम् ` अवु 
पपत्तरप्यनुमानलात् । 

कायकारणमात्रवियधादौनामनादिप्रक्षिदिव्िपयत्वनिश्चय एव कुभि 
तक संशयनिवतक इति केचिद वद्मति, तन्मतमाशङ्य निराक्षराति-श्य- 
सिति । अनादिचिद्धेति कायेकास्णमषविराधादीनां विरेपणम् । नथा 
चानादित्वेन=-मनादिपरसिद्धिविपयत्वेन, सिद्धः=निशितः कायंकारणभावा 
द्यः, कचित्तक संरायनिवतिका इति नानवस्थन्यथेः । यथाश्नते कायकारण. 
मावे विरोधे चानादित्वस्य दुषेचच्वान्। मादिना व्याभिपरिग्रहः ! भनघ्न 
तिक । कायेकारणमावादनामनादिप्रसिद्धिविषयत्व इन्यथेः । प्रमाभानुयामे= 
प्रमाणप्रदने ! भनुमान प्रेति । प्रत्यक्चस्य तत्राखंभवादित्यथः। वथा च 
तत्राप्यनुमाने तकपि्ञाऽऽवदयकोत्यनवस्था तद्वस्थैवेति भावः । व्याप्िप्रा- 
ह्कतकमुरीभृतम्या्षित्रहो न तर्कान्तपदपितु भ्यापिग्रहान्यथानुपपत्तिग्र- 
हादेषेत्यद्ह-# नचेति । भयुमानत्वात्~व्यापिनिश्चयाधीनभ्रतर चि कर्वात् । 

तन्नेति । तत्र=अनादिसिदतन्ञने । प्रमाणानुोगेनप्रमणप्रस्े । श्रसुमान प्वेताति । 
अनादिचिद्सरस्य कायंकारणमावादौ विवाद्परस्तत्वादित्याश्चयः! न चेति ! वाच्यमिति 
परेणान्वयः । व्यापिप्रहान्यथानुपपत्या=व्याप्निभरदान्यथारुपपत्ति्नेने ! तकस्येत्थादि 
तकमूलीमूतानादिषिद्ग्याधिकतज्ञानं भवतीति शेषः । 

अथौपत्तिप्रमाणस्यापि नैयायिकमतेऽनुमानमभ्येऽन्तगंततया ततापि व्थमिचारश्च हानि- 
स्यथ यदि तकोन्तरपेकषा स्यात्तदा स्यादेवानवस्येत्याश्चयेन घमाधत्त-मदुपपनचचेरप्येति। 
अनासिधिद्धविषयत्वस्याऽज्ञायमानस्य श्ङ्काविरोधिते प्रमाणासाव्रः, कयशित्तस्य पघप्रमाभ- 
कतेऽपि प्रमाणानुयोगहत्यादिमूखऽसङ्गतिः स्याद् माणानां ज्ञानफल फरत्वनियमादित्याश्चये- 
नाह टीकायाम्--अनादोति। तथ। चाऽनादिषिदधिविषयतवनिरदचयस्येव शङ्कप्रतिबन्धक- 
समिति भावः । समुदिताथेमाद--तथा चेति । अनादीति । अनादि प्रकार्ञान- 
विरोष्यतेनेत्यथः । फुत्रचित्तकं इति तु पूवमेव प्रपितमस्माभिः। नानवस्थेति 1 तकंस्य 
तक्तजन्यतेनेत्यादिः । अनादिखस्य विरोधे कयं कारभमवे चादुगतवया वक्ुमशचक्यत(- 
दाद-यथा धृत इति । तादसाविरोधादिनामिदयतन घादिपदप्राहममाह -ग्यातिपरि 
प्रह इति । स्वतःसिदन्यमिचारशङ्कादिविरदस्यरयेत्यादिः । भरत्यकषस्य=्त्यकषपरमा- , 
णस्य । तत्राऽसम्भकवादिति । अनादिसिद्धितिषयत्वस्य भनादित्वघटिततयाऽतीन्द्िय- 

लादिति भावः। पीनलवाडन्थथानुपपत्तिहादू यथा ब्राह्मणादो भोजनक्षनं, तथा व्याति 
्रहन्यथाुपपत्तिपरहादपि तणसूखीमूतव्यापिष्त्परं संभवति, न ठु तकोन्तरादेव तश्मूखी- 
मूतव्यापिप्रद इत्यपर मतं न घमीवीनमित्याद-ग्यात्तिनिश्चयाधीनेति । अबु 
पपततेरुपपादकामावन्यापकाभवग्रतियोगितशूपव्यतिरेकन्धातिनिश्वयाधोनापादकलानजन्य. 
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अनये तु विपकष्ाधकत्कोदनोपाधिकलग्रह एव, तदधीनो व्याः 
ग्रह इति, तदपि नः तकस्याप्रमाणत्वात् : व्यभिचारादिशद्चनि- 
राषद्रारा प्रस्यक्षादिपहकारी स इति चेम श्रनवस्थामूयन तः 
विना भ्यापाताद् यत्र शङ्ाविरहस्तत्र व्याश्चगरहे तकस्य व्याभेचारात्। 
यथाश्रुतासंगतेः, पररथापक्तेरयुमानत्वान्युपगमात्। कथा च तत्रापि 
तक्पेश्चावश््यकीत्यनवस्था तद्वस्थेति भावः| 

तदेवं व्यभिचारादशेनसदरूतसहयारक्ानं भ्यातिग्राहकं, तकः शंकाजु- 
तपतत प्रयोजक इति भ्यवस्थाप्य तकादनोपाधिकत्वन्रदस्तदुमाम्यां भिलि- 
त्वा ्यातिब्रह इव्येकदेशिमतमाशङ्खय दूषयति-मन्येत्वितिक । #तद्धौ- 
तेति । तयोरधीन इत्यथः । मनोपाधिकस्वप्रे भ्यापिग्रहे च तकः स्वतन्बो 
हेतुः, प्रभाएसहकारी वा, नाद इत्याह -#तकंस्येति । तथा च प्रमाणस्य 
स्वतस्त्रतया ह्ञानजनकल्वनियमेन तकंस्य भरमार॒त्वासम्भवाञ्जनकत्वाभाव 
इत्यथः दितीयमाराङ्कते-कव्यभिचारादीति% । आदिपदादुपाधिपसिप्रहः। 
व्याघातात् = तकामावातिस्किकारणान्तसमांवात् । विरहः = अयुत्पादः । 
स्याधिग्रहे मनोपाधिकलग्रहे च । 

्शततकलादित्यथैः । परेः = मामासकादिभिः । भनुमान्वानभ्युपगमादिति । 
मूके भनुपपक्तेतुमानत्वमिधानं यथाश्रुते न संगच्छते ममां स्कप्रसतिभिरथपत्तरयुमाना- 
तिरिकतप्रमाणत्वस्य स्वीकरणीयतादिति हृदयम् । तश्रापि=षङुपपत्तिहपन्यािज्ञानेऽपि । 

अनवस्थेतीति | तथा च तादरग्यापरिज्ञानाप्पूवं यदि व्यभिचारादिशङ़ा स्यात्तद्। स्यादेव 
तक्रान्तरेण तारश्च इानिवत्तिरित्यनवस्येत्यासयः । मे विपक्षेति । विपक्षे साध्याभावः 
वति यो बाधः देगोरभावः व्याहिरिति यावत् , तस्मयोजकत्तकरदि्य्थः । अनोपाधिक. 
त्वग्रह इति । भनौपाधिकठग्रहः = उपाष्यमवग्रदः । एषेति । एवकारात्तकेण श्ड़ा- 
मिशृततिव्यवच्छेदः। यकायाम् उभाभ्यामिति । तकोनौपपिकलप्रहाभ्यामित्यथेः । 
तयोरघीनः = तकन्यापतिग्रहयोरधौनः । तथा च त्व प्रति अनौपाधिकलङ्ञानं प्रयोजक, 
म्याषज्ञाने च तकः अनौपाधिकवक्ञानच दुः । स्वतम्बःप्रमाणान्तराऽघहकारी घन् । 
निति । तकः खतन्त्रो हेतुरिति न दयुक्तमित्यदित्य्थः । स्वतन्तरतया=स्वभिचपर. 

माणान्तराऽसहकारितया । ज्ञनेति प्रमेत्यथकम् । प्रमाणत्वासंमवादिति ! तकस्या- 
नोपाधिशखज्ञानसद तस्यैव ग्यापिप्रहजनकताया सूरे भमिहितलादित्याशयः । ज्ञनक- 

स्वामावेति । भ्यतिप्रद इत्यादिः । द्वितीयंनप्रमाणसदकारी सन् तको हेतुरिति पक्षम् । 
तया च तकस्य प्रमाणामविऽपि प्रतयक्षादिपरमाणसदश्रार ख ॒व्यमिचारशडं विषटथन् 
ग्यापिग्रहजनकः स्यादित्यपि न युक्तमिति भावः। 

उपाधिपरिमरहः = यं देतुरुपाधिमान् न वेति शङ्ालुत्पादोऽपि तदेवेति तातर्य॑म् । 
व्याघातादिति ! अयमाङ्चयः- तन्नो यदि व्या्िभरदे अनोपाधिकतवपरदे च व्याभिवा- 
रोपाधिशङाविषटनदवारा जनक इति भवता स्वीक्रियते, तदा यादश्त्थले तशत्याऽसत्ते- 
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यत्त योग्धानाप्रुपाधीनां याग्यानुपलन्प्याऽमात्रग्रहः, ग्रथाग्यानां 
त॒ साध्याव्यापकत्वपाधनन्यापडत्वमाधनदमावग्रह इन्यनापाधिश्नं 
सुग्रहमिति, तत्तच्छम् ; अनुमानेन तल्माधनऽनवस्थनाद् प्रमाणा 
न्त्रस्यामावात् 

ये चानुकृठतक विनैव महवारादिदश्चनपात्रेण ग्यप्र षदन्ति 

( केचित्ते ) अ्रनोपाधिकत्वक्ञानं म्यापिधाजनकः, तस्मतमाशङ्कय निस- 
करोत्ति-क्यितिकग । कखाधनादिति% । श्रुमानादित्यथंः ! कमना पाधि 
कत्वं सुश्रदमितिश । तथा च तकदितुकमेवानांपाधिक्रस्थ्लानं व्याप्तिधां 
३ठरिति भावः! शभनवस्थानादिति% । तद् नुमानमूखभूतज्ननेऽप्यनोपा- 
धकत्वनिश्चयस्य हेतुत्वादिति भावः 

व्याप्तिग्रहे परम्परयापि कुत्रचिन्न तकपयिाग इति म।मासक्रंकदेशिमतं 
नेराचष्ट-्ये चेति । उपमिचारसशयस्य तत्सामत्रधाश्चाप्रतिवन्धकन्वा- 
दिति शेषः ¦ अनुकूलेति । भ्यभिचास्थङ्ानुर्पा राचक्रखेव्यथः । सहच. 

ऽपि तकोभावातिरि्तकारणप्रतियोगिकामावाच्छक्ङत्पदेन व्याम स.दस्यावदयगतया- 
तकेपकारणाभावेन कार्याभूतन्धा्िभदस्य न जननात्तदेस्य व्यभिचारितया व्या्िभ्रहयदौ 
प्माणसदकासितेनापि तघ्य जनकल्य न संभवतीति । विरहपदस्य शङ्काभावार्थष्ठते तस्य 
नेतयतया कारणप्रयोञ्यतवं न संमवतीत्याद--मनुत्पार् इति । त्र तकस्य व्यभिचारि" 
वमित्याशङ्कायामाद~-ग्यािग्रह इति । 

मू येग्यानुपडग्ध्येति । अत्र दैदौ यदि उपाधिः स्यात्तहिं उपकभ्येते 
स्याकारकनुपरुग्ध्येत्यथः । अयेग्यानाभिति । अतीचियागासुपाघीनाभित्यथः । 

खाध्याष्यापकेति । विवादाभ्याधितोपापित्वेनाभिमतोष्यं साभ्याभ्यापकते एति 
सधनभ्यापकः साध्यव्यापक्त्वादिना प्रमीयमानत्वादित्यदुमरानेनेपाष्यमावग्रदः । 
ततोऽयं देतुरुपाध्यभाववान् सराध्याव्यापकसाधनन्यापककालानतादित्यादिना हैताव- 

सुपाधित्कवभ्रहः । एतदेवाह यंकायामू-अनुमानेति । भावमाह-तथा चेति । 
नकहितुकमेव = तकौजन्यमेव ! एवकारादनौपाधिकतन्ञानस्यानोपाधिष्ठसज्ञानदे दुकत्व- 
उयवच्छेदः । तथा च निर गनोपाधिकत्वक्ञनस्य ग्यापरिज्ञानजनकतवे नानभस्थेति 
भावः । तद्नुमानेति । ताद्यसाध्याग्यापकतरादुमानार्थकम् ! तथा च साध्याध्यापक 
स्वस्य ययनुमानप्रमाणाजिस्वयस्तदा तादशनिद्चयजनकग्यतिज्ञनेऽनोपाधिकतन्ञानं जन- 
कं वाच्यमिति तन्न तत्रापीत्यादिनाऽ्नवस्थातादवस्थ्यभिति भावः । 

वनुदररतकङस्य ग्यात्िपरहे प्योजकत्वमपि नास्तीतिमतं मूरषारोक्तं विवृमोति--व्य- 
मिचारसंक्षयस्येति ।! तथा च व्यभिचारसं्षयस्े तादशसंश्यसामभ्रीष्स्वे वा 
यदि व्यापनिप्रहोत्पादः स्यात्तदा तादश्संश्चयनिषृत्य्थं तकरनुसरणं निष्फक्मित्याश्यः 
तके व्या्रिज्ञानसुकूरुतस्योभयमतासिद्धतया तस्य व्यभिवारशद्कायुत्पादातुकूकत्वमाद-~--~ 
व्यभिचारेति । सहचरेति । साभ्यसाधना्नां घामानाधिरण्यादिप्र्यक्षादिमात्रे- 
गेत्यथैः । मात्रपदाद् व्यभिचारश्च ह्ायुतादभ्रयोजकतकस्य व्यातिपरददेदुत्वन्यवच्छेदः । 



४६ तत्वचिम्तामणो 

तेषं प्तर्लस्य पध्यव्यापकसग्हेऽतुमानमात्रषच्छिचेत । अनु- 
मानमतरेच्छेदकतादेव पक्षतये नोपाधिरिति चेत्; घान्तोऽपि, 
नि बयषपावितेन तस्य दोषलमाचक्े, साध्यव्यापकलेन् तदव 
विरात्, प साध्यग्यावतेकतया व्यापकव्यतिर$े व्याप्यन्यतिरेकस्य 
रादीत्यादिना सम्बन्धिन्ः सा्यादेः परपरहः। वय् ग्रह -खवेज व्यातिनिश्च- 
यम्। साध्यन्यापक्षत्वत्रहे-साध्यभ्यापकत्वानश्चये । कभनुमानमात्रमिति#। 
सन्दिग्धसाध्यपत्तकानुमानमात्रमुच्िधेतेत्यथेः । यथाश्रुते निणींतखाध्यके 
व्यभिचारनिश्चयस्सस्वेन पक्ेतरत्वस्य खाध्यभ्यापकत्वनिश्चयासंमवादयु- 
मरानमतरेच्छेदाभावात् | 

अस्माकं तु प्ते साध्यस्य घखंश्षयसचे साध्ये पक्ञेतरतवध्यभिचास्सं- 
दायससरादनुक्कतकं विना न साध्यभ्यापकखनिश्चयस्तभव इति भावः| 
#मतुमानमारेति। ताद्रश्चावुमानमानरोच्डेरेकत्वज्ञानलक्षणप्रति कर् लतकादि. 
व्यथः । नोपाधिः=न स्वव्यभिचारेण खाध्यम्यभिचारोन्नायकः। #उपाधि. 
त्वेनेति । व्यभिचारोन्नायकत्वेनेदपथेः। साध्यव्यापकत्येन = तन्निश्चयेन, 
ग्यापकन्यतिरेके = व्यापकव्यतिरेकक्ञाने | उयाप्यव्यतिरेकस्य = व्याप्यभ्य. 
सभ्बधिन इति । बहचारे्ादिः। सागयव्यापकलस्य परतरलादौ सन्देदे उपधेरपि 
हेतो सन्दिग्धतया व्यापरिपरहयोत्यदे बाधक्षामावाप्साष्यन्यापकत्वगरहरत्यत् भदपदं निथय- 
परतय। व्याच्छे--साध्यभ्यापकत्वेति ! यत्र पश्च घाष्यनिश्वयो वतैते तत्र पश्चेतरतर 
साष्यव्यपक्लनिंश्चयो न भवति सध्ये पक्षेतरतग्यमिचारनिश्वयाव् । अतः पक्षेतरल- 
स्योपाधिष्वं सन्द्थसाध्यकपक्षे एव संभवति, तत्रैव पकषेतरतरादो साध्यव्यापकतवनिशवयसं- 
भवादिति पक्षेतरत्स्योपाधित्वै घकलानुमानेच्छेदो न संभवतीत्याश्चयेनानुमानमात्रसुच्छि- 
येतेतयत्रच्छेदपदं घन्द्गधसाध्यप्षकानुमानामात्रोच्छेदपरतया ब्पाचष्टे-खम्दिग्धिति । 
यथश्ुते-अनुमानमत्रोच्छदाथेकले । व्यभिचारेति । पकषेतरलामाववलक्षादौ साध्यस्य 
पृत्िलनिशवयसत्वेन निश्ितसराध्यवति पक्षे पक्षेतरल्ाभावसत्तेन वेतयर्यः । मनुमान- 
मात्रेति । निथितसाष्वपषकसन्द्रधघाभ्यपक्षकाुमानयेर्च्छेदाभाव इत्यर्थः । 

शअस्माकन्त्विति । अनुकूलतकेस्य ग्यपिपादकववादिनान्लिथः। यदा तु पक्षे 
साध्यसंशायो वत्ते तद्] पेतरत्वामाववदप्तितवं साध्ये सन्दग्धमेव, तादशसन्देहनिश्रत्ति. 
दवालुदूरुतकौदेव भवतिं, ततः घाध्यम्यापकलनिश्चय इत्याद पश्च इत्यादि । पक्षेतरस्व 
यदि उपाधिः स्यात्त सन्द्गिधाष्यपक्षकायमानमात्रोच्छेदकलज्ञानविषयौभूतं स्यादित्या 
कारपतिकूर्तकोदितय्थः । न सन्यमिचारेण = नोपाष्यभाववदृत्तितेन । साध्यव्यभि- चारोनायक्ः = साध्यामाववदृत्तिलादुमापकः । हेताविति शेषः ।` तथा च यत्र स्वाभाव. 
बदृत्तिलसबन्धेनोपाभिमतत्वं तव साम्यामाववदत्तिवमितिष्यािबलदधेतौ साप्यग्यमिचा- 
रालुमानं स्यात्तदा तत्रापि पक्षेतरतमुपाधिरिदयुपापेद्षकेतवं न संभवतीति हृदयम् । 

व्यभिचारविति । साप्यामाववदपतिातुमापकतेत्यर्थः । तकनिथयेन-साष्यव्या- 
पकलनिशवयेन । मूले तद््यतिरोकादिति । व्यापकस्य प्ेतर्स्य व्यतिरेकादभाव- 
हानादित्यथः । टीकायां ध्याप्यति । व्याप्यस्य प्ाष्यस्य भभाव्ञानसयेलरभः । 



सविवृतिकनकरहस्ययुतं तवेधकरणम् | ५७ 

वज्रतेपाच } रपि च करवहठिमयोगः शक्यतिग्कितीदियधमरयम- 
चायी जनकलादि्यत्र प्रयोजकता माकरं, तत्र व्यानस्य पश्षपरम 
से किमप्रयोजकं नाम ? तस्पाद् विपधवाधकतङौ मात्रा तत्र व्यापि- 
ग्रह इत्यप्रयोजकत्वमिति । 

इति श्रीमदङ्दोपाभ्यायनिरचिते तलचिन्नामणो मनमानख्ण्डं 
. #1 

तकनिरूपणम् ॥ 

तिरेकक्षानस्य । 7 
नयु ताद्रशानुमानमान्रेच्छेदकन्वह्ञानमेव तत्र साध्यव्यापकत्वज्ञानवि- 

रेधीत्यस्वरसादाद-#श्रपि चति# । कशक्तयतिरिक्तेतिक्ष । न चासमन्मते 
खाध्याप्रसिद्धिः, परसेत्येव परं प्रत्यभिधानात् । स्वमने तु शक्तधनिरिकिन्व- 
बहिमवेन साध्यं वोध्यम् । न साधकम् =न लिङ्गम्, व्याप्तस्य = 
श्या्तप्वेन निधितस्य, पक्षधमेतवे = पक्षधमेत्वनिरेये। शन तपरेति%। प्यभि. 
चौरसंकशयसामग्री खच्वेन न सतर व्यासिनिश्चय दत्यथेः। 

इति शीमथुरानाथतक्वागौश्चविरविते ततवचिन्तामणिरदस्ये- 
ऽनुमानाख्यद्ि तीयखण्डरदस्ये तककरदस्यं समाप् । 

यथाश्रुते वस्तुसत्त्वस्य सन्दिग्धतया ज्ञानपर्यन्तानुघरणम् । मूले वज्नलेपादिति । तथा 
च व्यभिचारानुमापकतयोपाधेनं दृषकत्वमपिं तु साध्यग्यापशस्योपाभ्यभावज्ञतेन पक्षे 

व्याप्यस्य साध्यस्याभावज्ञानमिबन्धनमेवे तस्य दूषकत्व, तदानीं प्रे साध्यज्ञानासं- 

भवादित्याश्यः। रीकायां ताहदोति ! सन्दिग्धसाध्यपश्नश्नुमानमात्रोच्छेदक्लन्नान- 
मेवेत्यथेः । एवकारात्तकंस्य विरोधितव्यवच्छेदः । तत्र = पक्षेतरत्रे । साध्येति । स॑. 
शयनिश्वयसराधारणयाध्यन्यापकतवज्नानं प्रति अरतिबन्धकमित्य्थेः । मूठे करबहीति । 
हस्तवहिसुयोग इत्यः । शक्येति } शक्तिमिच्चातीन्दियधमंखमवायीत्यथेः । जनकला- 
दित्यनेनाद्ट्य दृटन्तलं सृचितम् । न सराधकं=नानुमापकम् ! पक्षपमेषवे पक्ति । 

उपसंहरति-- तस्मादिति । तथा च भवन्मते सहटवारग्रदस्य त्वातत्र व्यातिप्र्े- 

द्येन हैतोरमुमापकलं स्यादतस्तको भावादेव तत्र न व्यापिम् इत्येवं वक्तव्यमिति भावः । 

ननु मेयायिकमते शकतरपरसिदधतया साध्यप्रधिद्धिः स्यादित्याशङ्कप समाधत्ते रीकर्या-- 

परसीत्येवेति । रक्तिका मतमवरम्ब्यैवेतयथः । परं प्रति-तादशशक्तिवादिनं 

रति । स्वमते दु-नैमायिक्षमते ठु । शक्ल्येति । तथा च तन्मते अतीन्दरियधमंसमवायि- 

त्वभात्रं स्यं पर्थुवसितमिति मावः न लिङ्गमिति । भविदुमदेतीति शेषः । अनिश्ि- 

तस्यादुमिलयुघ्यादाऽप्रयोजकलदाह-निशितस्येति । एवमग्रेऽपि निणेयपदोपादाने 

बोध्यम् । देतुपूरणेन ग्यतिनिश्वयामाषं समथेयति-भ्यमिचारेति । न तत्र =न 

तादश देतावित्यास्तां विस्तरः ।, । 

इति-शरी वामाचरणप्ठचार्थकृततशमधुरीतविद्रतिः घमपता । 
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८ दिम इन्द योक्रोनरत्ा देखने हीने ज्ञाते पछतीहै। २ ) 
( + १ जकः र अभिज्ञानञ्नकृन्तहनाटकः 

(रचिर' “किरधरकेरि' संस्छरृत हिन्दीदीका द्वायेपेतम् । 
रपु देने रकाय लंसारमरमे सर्वोत्तम लिद्ध हा की है ३) 

| माववोधिनी- आद्यबोधिनीः सस्करर हिन्दीदीका 
हयः पन्ः परिष्करत हलीयसंहकरणम् ¦ 

रस अभिनव द्विताय संस्कस्णमे प्रन्ध की सारी कडिनतां दर 
करद गहं ह । देखते ही आप प्रसन्न ह जयम ३) 

®, क _ $ 

. _तमान्चहारनाटकम् 
-पवाधिनी -श्रकाश' संस्कत हिन्दीर्टकाद्वयोपेतम् ! 
इ अन्यके टीकाकारो ने मी नवीन व प्राचीन प्रग्रश्ित सौकाभोद गुण रोष 

विवेचन करके नाट्य व्याष्या के उङ्ग पर दलोश्चन्वय, विप्र, पथय, .खन्दर 
सथ, भावाथ" मलद्धार तथा कोषादि प्रमाण स शब्दान्तर देकर समन्वय करते 
इए प्रवेधिनां भर धका ( संसछृत~हिन्दी) रौकभो सै, श्टोक. प्रहत तथा 
भयको इम तरह समन्नाया है डि, सुकोमल मति वियाथीं छ्य भी इभसे ज्ञान 
प्रप्र करे द्क्ते है १।।।) 

सवप्रवासवदत्त नाटकष 
अन्य सृस्करण् से इस संस्करण ङी चिरेषतायै- 

इष चंस्करण क "प्रवोधिनीः नामक दस्त व्यारूया मे अन्वय, विग्रह, 
पयय, सुन्दर अथे, भावाथ, कोका, अलङ्र, छन्द् नाव्व-लक्षण भादि विषय 
ओर साथ हौ पराथ “प्रसादा? नामक प्राजल भाषा खीका भी रख दयी ययु 

| दै । संसत तथा हिन्दी दोनों हमें कथासार भौ लिख दिया मया 
१) ।।}) 

आहिस्यानम्-चोलम्बा-खंस्छृत-पुस्तकाख्य, बनारस सि । 
४, ४४४४४६५५ 



ष [> 1 

ठ (द्म मम्नन ग्रन्धमासास यान्य् 
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न्परापाव्रसाग(९नवम प्रष्पत् 
4.1 । 

्रीजगदीशनलङ्ग्नं 

रकाशकः-- : 
जयद्प्णदाम-हरिवासगु्ः- 

` नौधम्वा स्त मीरिज आफिम, वियाविखासभ्रम, ४ 
गोपालमंदिर क उलरफाटक, वनारम (नित | \ 

५ 

। १९८६ । 

र उन्वामनीनुभाणि यनद" पवत स्व् ##॥1, + 

0कण्कतकममणषवमतनवरकयिनितिणन 



हरिदास सथ्टत-सीरिञं । 
१ पाटिनीयदरिश्चादिलं्रहः 1 शर्य पलिन््रन्भिनः 

भाप्यसदिता, शअद्ाध्यायीसूत्रपाटः, णपः ` 
वात्तिकपाडः, धातुपाडः, परिधापापाठः, लिङा 
उुष्छसन, उणादिसूच्रपाठटः, फिटुसूचपारः, 
नवाहिक्भाव्यवातिक्पाश्चेतदशशपारसंयहात्म- 
कोऽयं श्रन्थः दुद्यम्-०- 

२ खष्ुसिद्धान्तकोमुद्यी ! विषयस्थर रटिप्यरी डित 
(शिहा-सुत्पाठ-धातपाड-गरपाट-काश्विरषाट- 
परिभरावापाठ सहिता ) ग्टेज्ञ कागज मृस्यद् ०-१य्- 

# मोखार्फकागन्न ,, ०--१०- 
9» पतल्छारफ काौगज्ञ ,, ०-८- 

२ शव्दरूपावलिः 1 ( शतवशब्दा ) श्रथ १०० सस्य 
भाञ्डान-ङूपासि । 9१ ०~--र-। 

४ सारस्वतम् ¦ सरीप्पण पृर्बादध॑म् । + 
५ प्वेपत्तावखः ¦ सपरिष्डदः | +» ०=-३-। 
ई वेदान्तपरिभाषा । धमेराजाध्वसीन्द्रकृता ! शिव - 

वरिडदद्वार्थवेपिकारीका सहिता । वेशान्तादचा्यं 
सद्धं अ्यम्बकरामगालिकत विषमस्थलावदो(िन्दा 
यृहद्ी पण्यः! समेता । मूस्यम् २-४-. 

७ श्रुतवौधः । मद्ाकेवि शरीकालिदासविरचितः । 
पं० श्री कनक्काक एस्मंसा (मैथिनेन) विरद्धिदथाः 
परि्तोपयाभिन्या विमखाख्यथा संस्छत रीर 
भषाशीकया च समङछृतः | मुख्यम् ०-३ - 

८ पु्िमार्गीयस्ते्ररत्नाकरः ! पुरुषोत्तमनाम सह्- 
षोडसखश्रन्थस्ववोत्तमस्तेचप्रथृति (८५) स्तेा्न्नन्थ- १ 
सधूहत्मक्ः | ल्य ०२२. 

& कथृंरस्दवः । श्रीमद्ाकालग्रणीवः । प्ररिडितयजरङ्- 
नेथ विद्धद्धिरचितं दीपिकाख्यरीकवः, तथः साहि. 
त्याचायं परिड् नारायणश्राखि सिस्ते-ङृत-परि- 
मल नामकया रीक्या च समन्वितः! सुस्यम् ० | 

जयन्रष्णद्ास-इरिदासगुघ्ः- 
च॑ खम्बा सस्त सीरिज्ञ- साकिस, दिद्याविद्ःर 

योपास्मन्दिर के उतर पार्क वलाश मिम, 

शुः 
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श् म्थेर्ःजक्रायपटमाालवन्य् शुः एस धग्पक्- मनम 

ककण विण हन दि 

॥1 

क [ अ 

म्य{स्यय[ सुकृतम 

तछृतरिप्पण्यादिभिर्विम् षितं च | 

काशीस्थ डी. ए. वी. नि. वेद्विद्याखययधरानाष्यापक्रर 

प° श्रीदुरिढिरज्शाखि गए संशोधितम् । 

प्क ः-~ 

1. 

जयछरष्णदास-हरिदासगृप्तः-- 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, पि्याविखास प्रस 

गोपाख्मंदिर के उन्तरफाटक, वनारस सदी | 

१९८६ 

राजसाखनानुसरिण सवे धिकारः प्रकाशेन स्वायत्तीकृतःः 



रोकं (लोभा वरपतीपवीकषाः 

॥ि | 
। 

| 

| | 

किक, कावि | 

क्प | 

निथिशिधििधिजिधिरिर्णिर 



अथ व्याप्तपचकस्य चिननामाण 
---- "4 

ट्याधिग्रहापायश्च वक्ष्य । 
नन्वनुमिनिर्तुत्यािज्ञान करा व्याप्रिः। 

रुनाथाश्रोमाणेशता व्यापिपक्चकदापातः । 
स॒वमिदं सति व्याप्तिनिश्चय म्यात्. स एवन सम्भवति उपाय 

मावदिखयत अःह व्याप्रीति ) ममारव्धानुमानप्रामाप्यपरीक्नाकरणीम् 

श्रीजगदीडहानकाटङ्रक्रन व्यापिपश्चकल्याख्यानम् | 
नद म्यापिग्रहे पायश्च इत्युक्त धरा, निरूप्यत च व्रा्नरन्यथान्तः 

रमत आह समारग्धति । समारब्धा या अनुमनश्रामाण्यपराक्षा परमत. 
निराकरणपूरकं स्वमतेनाभ्नुमानव्रामाण्यसाधनं, तत्कारणीभूतो यो 

१५. {५ 

न्यायाचायेरिवदत्तमिश्रटरता सुवोधास्या जनागदीशीरीका । 
यतारण्यकगस्यशान्मूकरो वाचस्यनध्यन , 
रे पेद्ररिवषन्या नमि ता वाय्धद्वरीस् ॥ 1 
जननी जनकौ नत्वा ध्यायं ष्यायं गुरोः पदम् । 

करियते शिवदत्तेन दुबेधा पश्ररक्षणौ ॥ २॥ 

ननु अनुमानप्रामाण्यव्यवस्थानिर्वाहके व्यचपरहोषाय एव कथनाय न तु व्यापि 

वथन।ह प्रयोजनाभावादिति नन्वित्यादिना व्यादिष्वरूपमिरूपणारम्भण व्यथ् । न चाऽ. 

मितिरक्षणधरकतया ग्यािसवरूपं कथना्मेबेति वाच्यम् । "यां कँचिदि न्यायनुमिनिल- 

स्येव रिष्कष्टतया व्यापि्ठहपस्य तदषकत्वात् , अत्त एव प्रकृतानुमि तटक्षणघटर क्व 

स्वरूपोपोदुघातसंगव्याऽतुमितिनिरूपणानन्तर् व्याप्तनिरूपणमारभत नान्वत्यादने त्यवतःर 

णमपि निरप्तम् इति चेत्तत्राह समारनब्धेति । समीचीनभूतकाचिकाऽऽरम्भविषया त्तम" 

नकाटवृतिष्वंक्रतयेगिनी या(१) मायङृतिस्तदविषयेति यावत् । इदं च पर्ात्ि्िपणम् । 
भत ४८५८० भवी) मा सा तिनि नन 

(१) आज्पूकरमधतेराथकृतिरथेः आकृति तरदिकेया । अतीतं विधयन्वं च कप्य 

र । अहत च दर्समानकालवृत्तिथसपरतिषेःगिचम् , दत्तमनकलश्च नविच्यादिङन्दुपयेगधिकरण- 

कतः | कृत्तौ अतीत"वे च वत्तमनकालवृत्तिधेसविशिष्टवम् । वेरसवोयत्यभिकरणकालद्तिकृ तेजन्यकरे" 

न्थफलानुदरव्यापएलुकरलतवस्वमतियो ग्वे मयसम्बन्धेन । न च क्पवययार्थधूतशिथवे कप्य 

भूताऽतीततवाऽन्वितरमधास्वथीन्वथे न घटने, सङ्गयान्यपरत्ययायस्य पकृयधविशेप्यल नेमेन् रय" 

न¡ कवलपकृयथीन्वितखा्स्यैव बोधकवेन खधागिितपकृन्यवववितष्ताषेव धकवाहरभकादेतै ३ 

यम् । अपर्ोजकतवात्। पर्ययाना खार्थाऽन्ितपकृन्यय वित थन्तरवोधकलस्यपि खक्रत् 



२ जागदीरीव्याप्िपश्चक 

नव्याकषि्रहोपायप्रतिपादननिदानं व्या्षिस्वदपनिषूपणमारमते नन्वि. 
त्यादिना । 

व्याप्तिग्रहः तदुपायगप्रतिपादनतन्निदानं व्या्षिस्वरूपनिरूपणम्नित्यथः। 
व्याशषिज्ञानं विना "अयं व्यािग्रहो पायः इति ज्ञातुमशक्रयत्वाद् भ्यापतस्तत्र 
विदषणतवादिति भावः! तथाच व्यासिग्रहो पायाभिधानोपयुक्तत्वेन तन्नि 
रपणमिति हृदयम । 

परक्षःपदाधम।ह परमरतेति । परमत परमतिविषयः, परमतपिद्धार्थाऽनुमानाऽप्रामाण्यं 

तद्रपयकल्ञने मध्यस्थस्यास्प्रामण्यज्ञानसंपादनम् , यद्वा परमतं परमतिः सा च नाऽनुमाने 

परमाणमित्याक्रारिका तनिराकरणं तत्रा्ग्रामाण्यज्ञापनं तपूवकं, तदुकत्तरकालिक्र यत् स्वमतेन 

अनुमान प्रामाण्यमाधनं अप्रामाण्यन्ञानानास्कन्दिततद्नोचरज्ञानानुकूरो व्यापारः ( शब्दप्रयो. 

गह्षः ) अनुमानाभप्रामाप्यज्ञानरभिकामप्रामाप्यज्ञानविररऽतुमानधर्िकप्रामाण्यग्रहानुध्पत्या 

व्यापारस्य न ज्ञानजनकतवसम्भव इति भवति तस्य परमतनिराकरणपूवकतम् । परीक्षाया 

अरव्धतवकथनेन प्रामण्यपरी्षाया वृत्तलनिरासत्तदुपयेगिव्यरियरहोपायप्रतिपादनदेवैकल्य- 

शङ निरस्ता । 

एवं च समारब्धा या अनुमानग्रामाण्यपरीक्षा तत्करणीभूतो यो व्याप्तिग्रहः, वस्तुतस्तु 

तत्छारणीभूतं यद्य्चिहपायग्रतिपादनमित्यन्वयः \ न च व्याक्ि्रहोपायप्रतिपादनस्य श. 

व्दरूपपरीक्षां प्रति कथं कारणत्वमिति वाच्यम् । परीक्षापदाथधटकीभूतस्वमतव्यवस्थितिर- 
पनुमिते व्यापिमरहयोपायग्रतिपादनस्य हेतुत तष्टे कारणलेक्तेः । कथं तत्र तस्य हे- 
तुत्वमिति चेत् । ईः्थम्-अप्रामाण्यूपसाध्याुमापकचावकोक्तदेतुमत्ताज्ञान यत्मध्यस्थस्य 
जात तादटशदतुमतताज्ञनि अश्रामाण्यज्ञानसंपादनाथं प्रथमतः प्रामण्यसाधकेहतुमत्तज्ञान संपा. 

दनीयम् , तच्च न सम्भवति, इन्ियलादावेव प्रमितिजनकतावच्छदकताथाः प्रसिद्धतया 

तादसेन्द्रियत्वाभावक्ञानस्यिव स्वहूपासिदधि्ञानरूपस्य वियमानत्वात् । एवं च तादश चिद्धिनि- 

वारणपूवकेदतुमततज्ञानसंपादनाथं व्या्षप्रहोपायप्रतिपादनमिति रत्या कारणत्वं बोध्यम् । 
एवं यच्राऽनवस्थादिदोषकवटिततक॑निवत्यव्यीभचाररङ्काऽवसदोसत्तिकन्यापिश्रहाऽसचनिब- 

न्धनाऽनुमितिकूपफलासुत्यत्या चावांकादयोऽप्रामाण्यमनुमानस्य स्वीकुर्वन्ति तत्र व्याग 

होपायमसभिधायाऽ्तुमानस्य प्रामाण्यं॑व्यवस्थपयितुमशक्यमिति व्याप्िमरहपायग्रतिपाद- 

नस्य परीक्षाकारणतवम् । 

ता्निदानं व्याप्तिस्वङूपनिङ्पणमति । तज्निदान-प्रामाण्यम्यवस्थापकत्वविक्ि" 
व्याप्ति ् रहोपायप्रततिपादनीनदानम् , व्यप्िप्रहोपायश्च व्यभिचारभ्रहमाभावः सहचारमरहश्व, 

व्याधिश्च हेतुव्यापकसाष्यसमनाधिकरणहेतुतावच्छेदकररूपा, एवं चोपायनिरूपणे सिद्धान्तपि- 

द्रन्याधतिस्वरूपनिदूपणस्य स्वतन्त्राऽन्वयन्यतिरेकरत्वादज्ञातव्या्तिसवकूपं शिष्य प्रति उपा- 

यनिरूपणस्य दुष्करलादिति भावः । 



॥ 0 मरिपणर कामिनम् 

न तावदव्यभिचरिनत्यम्। नद्ध न माध्यामावरवदरव्र 
्तित्वम् १ साध्यवद्वि्नसाध्यामाववदव्रत्तित्वम् २ माभ्यः 
वत्पनियागिकान्यान्यासावासामानाधकरण्यप् ३ मक 
लमाध्याभाववनिषासावप्रतिथाशिन्वम् ४ साध्यवदन्या- 
ऽरृत्तित्वं वा ५ कवलान्वयिन्यभावान् । 

लेकऽ्न्यभिचरितन्वशब्दार्थं व्यातषव्यव्रहागत्तस्य च्यागिस्वर्पततं मिरक्ररोनि ननां 

वदिनि ¦ अर्व्यामिवग्िलं -अव्यभिचरितवयच्ट य । व्यतरमेतयतुषस्यत । दथाचःऽनुम् ' 
ननाऽव्यभिचरितववे व्याप्तिमदः साधर्मयः, तथहि-अन्यःमचरनतर भनुमःन् जनकम् वन्द 

कव्यापिस्वक्पमिनन स्वविशषमाध्यामतरवदव्रनिव्देयत्रदरृन्यतुमन जनक्नवच्टदद~वन्् 

टकव्यापिस्वरूपभदकन्वात् , रन्म्वविशपयत्दर नदद्रेदक हर्तद्धं, रथः पटः स्वद्रप 
धि 

यपद्ुनिपदादमेदकः पटदरेभिन्वय । सयन्यविरोयभ्नुपयनिव'इ्वःऽनुकरूयम्तकस्नर 

नाऽप्रयोजक्रत्वम् । स्वषूपाऽ्सिद्धि निरक्ररति नद्धानि । दि यस्पान् नन् अभ्य मचरतश्व 

विषं साध्यामाववदश्र्तित्वादिकं नाऽतुमितिजनकतावच्छदकव्याभम्वल्पम्। देतुमाह करे. 

वखान्व थति । केवलान्वथिसाध्यकानुमितिजनक्लाने विपयत्तयाऽमावार्दत्यथंः । अन्यून, 
ऽनतिरितकृततेरेवाऽवच्छेदकतिनाऽवच्छयावच्छदकमावानुपपत्तिरवाऽतरानृकूलस्नकं ईत भवः ` 

केचित्त न तावद्रिति । अग्यमिचरितन्र नाऽनुर्मिनिजनकरषच्छेदकन्यापिषहूप 

र्बचतवादिियर्थः । नलु साध्यामाववदतरनितव्दरपरयः सुवचत्ेन न दुवरचतवमत अइ त 

दधीनि } अन्यभिवातिलं दीन्यिथेः । तत्र हेतुमाह केवलान्वयीति ¦ न चाऽन्यमि 

चरिते माध्यामाववदवृ्िवादिभेदे साध्ये केवलान्वेयिनीत्यादिदेतोरुकूखतककिरहेण)ऽप्र 

योजक्रलमिति वाच्यम् । निरपमिसहचरस्येगाऽ्ाुकूलतकतादित्याहुः । 

अन्ये तुन तावदिति । अरुमितिजनक्तावच्छदङन्यापठकूपम् अव्यभिचरित. 

लसामान्याभिजमिखथः । सामान्यभदे विरषभदन्ूटं हेतुमाह कवलखान्वय)ति । सध 

पूपेवदित्याहुः । वि्तरस्लन्यतोऽवत्षयः । 

ननु केवलन्वयिन्यमाबादिति मूलाक्तं न सङ्गच्छत, तथदि -स्वावच्छितरामावयदत्तिव- 

सम्बन्धार्वच्छन्ञप्रतियोगिताकसाव्यतावच्छेदकामाववत्वमेव व्यापिरस्तु, केवलान्वगरिनि च 

तादृशसम्बन्धस्य साध्यतावच्छेदकव्यंधिकरणतया तत्सम्बन्धावेच्छिन्नप्रतियोगिताकमाध्य ˆ 

तावच्छेदश्नाभावस्य केवलान्वयितया हेतौ सत्वादिति चेन्न ! वृत्यनियामकसम्बन्धस्याऽभा- 

वप्रतिथोगितानवच्छेदकतवे प्रत्तिनियामकसम्बन्धधटिताऽव्याप्यत्वस्य दृत्तिनियामकतेऽप 

ृ्यनियामकसम्बन्धधटितस्य तस्य वृत्यनियामकतया धनौ चैतरत्वादित्यत्र चैत्रो धनादि 

सत्र चाऽ्यतिः, ताद्सम्बन्धावच््छननप्रतियोगिताकसा्यतावच्छेदक्ाऽभावस्याऽप्रसिद्ः । 

न च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसम्बन्धित्वामाववती हैतुताव- 

चछछदकसम्बन्धावीच्छन्नयदवमौवाच्छननसम्बन्धिता तद्धमेवत्त्वमितयुक्तौ न दोषः अभावश्च स्वा. 

भाववदृत्तितसम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताकः । अत्र स्वाभावशव स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 



र जागदीकश्नीव्याप्रिपश्चङ 

५, 

सध्याभाववदवृत्तिखस्याऽव्याप्यवृत्तिसाध्यकसद्धेतावभ्याक्तिमाशक्याहं 

माध्यवद्धिन्नेनि २। साध्यवद्धितरे यः साध्यामावस्तद्वदवृक्तितमथः | 

अव्याप्यग्रनति। कपिक्योमी एतटुक्नत्वादिन्याद्ाषिच्यथैः दद च् थेन 

मागताः, वृत्तित्वं च स्वह्मेणेवेति वाच्यम् । सम्बन्धिताया नाना साध्यसम्बन्धिन्वाभा- 

ववत या पर्वतीयवहिसम्बन्धिता तननिस्यकतावच्छेदकत्नस्य वहि स्वाद् धूमवान् वरि. 

न्याद्वीतग्यप्तिः। न च यद्धमीवच््छिन्नसम्बन्धिताल्व वच्छेदेन निरुक्तसम्बन्धित्वा भावो निवेद्यते 
ठनि न सकल्वहिसम्बीन्धतायां तथात्वमता नोक्तदोप इति वाच्यम् । यद्धमीवच्छिलिसम्ब- 

> वनः्रवृच्छेदेनत्यस्य व्यापकृतारूपतया सिद्धन्तलक्षणपेक्षया टधरुखाभावात् इडशपर- 
न्प्रायाः संसगत्वे मानाभावाच | 

केचिन स्वानठपरतियोगिताकामाववदृत्तिलस्य संसगतेऽसम्भवापच्याऽवच्चछननप्रति- 
यरोगिताकाभाववदृत्तिलस्य ससगलं वाच्यम् , एवं च गुरुधमस्य प्रतियोगिताऽनवच्छेदक- 
रे तदरूपवान् रसादिलयत्रातिग्यातिः, तदरूपतावच्छित्नसम्बन्धित्वाभाव्रतियोगीतावच्छेदकत. 
प्य लाघवेन त्द्यक्तिते एव कल्पनीयतया उक्तवीच्छन्नाभाववदरु्तितवस्य तदूपावच्छिच्रस- 

म्बन्धित्वन्यधिकरणतया तदभावस्य हेतुतावच्छेदकार्वाच्छदकावच्छित्सम्बन्धित्वे सत्वत् , 

उत्तसम्बन्थिताव्यक्त्यभावनिवेरे च वहिमान् धूमादित्यत्राव्याप्तिः । यदि च गुरुधर्मस्य 
्रतियोगितावच्छेदकत्वमङ्गक्रियते तदेतस्य लक्षणान्तरत्वमवसेयमिति प्राहुः ¦ 

ननु साध्यामाववद््र्तित्मित्यत्र साध्याभाववति वत्ततेऽसौ साध्याभाववदृत्ति", न साध्या- 

साववदरृत्तिरिति साध्याभाववदङृत्तिः तस्य भावस्तत्वीमत्येवे न सप्त्मीतत्पुरषग्मो नयसमासः 

असाध्याभाववदुत्तत्वमित्यापत्तेः । नापि न विधते वृत्तिग॑स्याः असविष्ृत्तिः, अृत्तिक इति 
यावत्, तस्यामावस्तत्वम् , सध्यामाववति अदत्ततत्वामिति साध्यामाववदन्रृत्तित्वमितथवं बहुत्री- 

हिगमसप्तमीतत्पुरुषः, साध्यामाववदन्वितसपषम्यर्थस्य टैतुसम्बन्धिवृत्तितलसामन्याभावेऽन्वयेन 

साध्याभाववशिष्टो हैतुसम्बन्िष्रेत्तित्वसामान्याभाव इत्यथपथवसने व्यभिचारिसाधारण्यात् । 

न चे सताध्याभाववक्निषटठो निरूपकतासम्बन्धावच््छिन्नप्रतियोगिताको देतुसम्बन्धि्त्तिवसा- 

मान्याभावस्तत्पथैवसितोर्थ, तस्य॒ च ग्यभिचारनिरूपकाधिकरणेऽसचेन न ग्यमिचरिसा- 

धारण्यमिति वाच्यम् । तस्यापि द्दादियत्किशचिव्यक्तिनिष्वेन व्यभिचारिसाधारण्य्य दुर- 
द्धरत्वात् । न च साध्याभाववति यावत्त्वविेषणान्नेष दोष इति वाच्यम् । सकरपाध्याभाव- 
वशनिष्ठत्येनन पौनश्छत्यापत्तः इति चेत् । 

अत्राहुः । साष्यामाववद्न्वितसप्म्यर्थस्याऽृ्तिवेकदे शदत्ितेऽन्वयेन सध्यामाववदुत्ति- 
सवामाव्वरूपथेयथवसनिन बटुत्रीहिगर्भसपतमीतदुरषाङ्गकारे दोषाभावात् | न च कृततव्य 
विशेषणयोगो नास्तीति वच्यम् । चैत्रस्य ुरकलमिलाजुरोधेन ससम्बम्धिकपदस्थे 
तदद्गकारादिति। 

वस्तुतस्तु साध्याभाववतो न उतियेत्रेति त्रिपदव्यधिकरणबहु्रहत्तरं छप्रत्ययः, स(- 
ध्याभावकेत् इत्यत्र निरूपितत्वं षष्ठयर्थः, अन्वयश्वास्य इत्तवित्यन्यत्र विस्तरः । 

दर् चेति । साध्यतावच्छेदकप्म्बन्धावच्छिनसाध्यतादच्छेदकावन्छिन्नपराततियोगिताक- 



मारप्पणर्क्रामहितम् । “ 

म्बन्धरन येन स्पेण च साध्यत्वं नद्षचिदक्तसय साध्याभावस्य प्रवरे्ामाद- 

व्य, अन्यथा तु व्याप्यद्रनिलःध्यक्रऽपि विदिष्ामाताषक्मादाय दा 
प वेध्यः। 

सःतयामव्य प्रवेयम् यन्यधः । अन्यथ, प्रतय सन्न्या न्द्वः द्रयाप्यनरुत् 

साध्यकेऽपि-वहमान् धृमनःदययद्वपि, व्ि्ष्न दकम दय -मदृनन र वषनव 
मादाय समवायन वहयभ्वं चादाय, दे वरेःयः-धव्यप्क्या दे बे; दध. | 

हदमुपटक्षणम् । साप्यनवन्ठेदक्मम्वन्यच्छतना)व्रत वन्द् वर्प. 
राःच्दुद्धितवार्वाच्छन्नप्रतिव ध्यत नमयन वन्यत वन्टद क धृनप्रद्नावनच्छदकमम्बन्धर 
प्यामववस्ं विवक्षधे यम्, अन्यः कठिकमम्बन्यन वन्दरन्वपिहणपरवन 

हनः सत्तवाद्रहिमान् धूमादित्यदवव्यपिः स्वन् । न च स्वल्पसयम्बन्धन ग्यमवध. 

करणष्वं वाच्यमिति वच्यम् । चटम्वःजषव न् पटस्य द्द््वदेः समयन वरस्य वटनवरपरय' 

तेन सम्बन्धनःऽथकररणप्रतद्ष्य इव्यय । नव स्वन्पममवयन्यन्पयम्बन्धन स्य 

भावाधिकरणःवेक्तः न दाप वाद्यम् | वेन्द्रभवतर् वन्तुवृरवरन्् दत्त मनस्वस्म 

साप्याभावस्य समवायेनाऽधिक्ररणे वन्द्यवयवे हेतोः रत्वःदन्यःप्तय पनर 1 

न च तथापि घटलिन्न परन्वत्वादिन्यादत्रव्याभ्., चर मेदवतत दधि प्रहि समविन 

यथः घरटत्ववानितिं निश्चये! विरभ तथा तादन्म्यन धर्वातिति निप विरे नाष्यतर 

तिवन्धक्रतावच्छद्क्रगरश्रतवच्छदक्तःदान्म्यमम्वन्धन पटतस्वल्पमःध्यानावाधिकरप 

घटन्व हृतोर््ततेरिति वाच्यम् । सःध्यनावच्छेद्कमम्वन्धवच्छनमःध्यततावच्छद् चर =©» 
प्रद्मरतानिरूपितरिवद्वमार्वाच्छनविराष्यताशाख्बुद्धित्वावच्छिन्नप्रतिवध्यतानिषहपतप्रतित्र 
न्धकतावच्छदकमृतप्रकारताविशिष्टसाध्यामावन्वावच्छिश्निषपकरताकपिकरणतावदुत्तित्वाभ ` 

वस्य॒ विवक्षितत्वात् । व° स्वावच्छद्कसम्बन्धवच्छिन्नत -स्वावच्छेदकथमवच्छि्वे" 

भयपरम्बन्धेतेति, तथा च समवायसम्बन्धावनित्चघरनवनिष्रपरकारतावे तिष्यस्य तादान्य- 
म्बन्धार्वेच्छिघटःवनिरूपकतःयामसत्वादिति । 

न च तादशप्रकारतविशिष्व्य सामान्यता निहूपकतायां नितरेद्यमरं साध्यामकत्वःव 

च्छिन्नतवस्य तवर निवेशेनेति वाच्यम् । बन्दमान् धूमादिव्यादावन्यापतिः, वन्दिमत्ताबुदप्रति 
वदन्यमावव्याप्यधूमवानिति निथयस्यापि प्रतिबन्धकतया तदवच्ेदकीभूतप्रकारताव्िष्यस्य 
धूमतावच्छिन्निरूपकतायामनपायात् । न च सम्बन्धघटकस्वावच्छेदकावच्छिननेत्यनेन स्वाव- 

वच्छेद्कतात्वावच््छिन्ञप्रतियोगितक्रपर्याप्त्यनुयोगितावच्छदकहपठृ्तिलं विवक्षणीयम्, रूप- 

वृत्तिं च निरूपकतायां स्वावच्छेदक्तात्वावच्छन्प्रतियोगिताकपयौस्यनयोगितावच्छेदकःव 

सम्बन्धेन, तथाच बन्ह्यमवन्याप्यधूमत्वगतसमुदायतये तादृसम्बन्धेन निरूपद्रताया अ ̀ 

सत्त्वा्तादरा निरूपकतया धारणाऽसम्मव इति वाच्यम् । विषयतात्वव न् प्रकारतात्वादत्या- 

दावनव्यप्िः, ्रकारताकिलेष्यकविषयतालप्रकारकसाप्यवत्ताबुदधि प्रति स्वरूपप्तम्बन्धावच्छि- 

जनधेयतासम्बन्येन प्रदकारतात्ववान् विषयतात्वाभाव इति विपरीतनिश्वयप्रतिबन्धकतावच्छद्- 

कीमूतताटसाधेयत्वसम्बन्धावीच्छच्प्रकारतातवा्वच्छननप्रकारताविरिष्टनिरुकसम्बन्धावच्छन्न- 
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अब्याप्यत्रत्तिसाध्यकेऽपि आकाशचादिहेतावव्याप्त्यमावाद्ाह स्द्वेता- 
वेति । इत्तिमद्धेताविति तदथः । अब्याप्यद्रत्ति साध्य यत्न तन्न सन् वक्त 
मानो यो हेनुस्तत्रत्यथः । तेन सयोयामाववान् गुणत्वादित्यादाव्या- 
प््यमावेऽपि न क्षतिरिति वदन्ति । 

निषपक्ता तक्निहयकाधिक्ररणे प्रकारतात्रे हेतोः सत्वादिति तवम् । 

न च संयोगेन वन्दिभत्तादुद्धि प्रति कालिकेन वन्ह्यमाववान् स्वकूयेण वन्द्यभाव- 
वान् कलिकरिन वन्यमाववान् पवत इति ज्ञानस्यापि निश्वयावीरीष्टनिशवयतेन प्रति- 
बन्धक्या तल्रतियन्धकतावच्छदकीमूतप्रकारतावच्छदककालिकसम्बन्धेन धूमस्य वन्य. 
मववगृत्तिलद्रन्हिमान् धूमादित्यादावन्याप्निरिति वाच्यम् । ज्ञानवोशेष्व्यानवाच्छलप्रतिबन्ध. 

क्ताया एव वक्तव्यत्वात् । प्रागुक्तक्रमेण साध्यःसावत्वावच्छिनचनिरूपकेतानिवेराच विरिष्ट- 

सत्तामाववान् गुणत्वादिः्यादो च नाव्याप्तिः । यथाश्रुते साध्याभावस्य विशिष्ठसत्तास्वूपस्य 
रत्तानतिरिक्ततया तदधिकरणे गुणादो देतो््॑तरि्यन्यत्र विस्तरः। 

असति बाधके उद्यतावच्छेदकावच्छेदेन वियेयान्वयो भवतीति नियमात् अव्याप्य. 
रतिसाध्यकद्धतुताव्च्छेदेनाऽन्यापिप्रन्धकतुरभिमता, सा च न सम्भवति अव्याप्य. 
स ध्यं यस्य स अव्यप्यदृततिक्षाध्यकः तादरश्वासौ देतुशवेति ब्युतच्या कपिसंयोगी गगना- 

दित्यत्राऽव्यप्तिरमाबादित्यत उक्तम् वृत्तिमद्धेताक्षेति तदथ इति । तथाच यगनहे- 
तोगृत्तिमत्वविरहादुददयतवच्छेदकानाक्रन्तया तत्राऽव्यापतिविर्देऽपि न क्षतिः । 

अव्याप्यचृत्ति साध्यं यत्रेति । तथा च साध्यनिष्ठाऽ्याप्यवरृ्तितानिकूपकाधिकर 
णदृत्तिदेतुतावच्छेदकावच्छेदेनाऽव्याशषिरिति निष्कं न दोषः । फलमाह तेरेति । यत्र हे 
त्वधिकरण सध्यमन्याप्यत्रृत्ि तत्रेत्यथकरणेनेत्यथेः । न क्षतिः-न व्यभिचारः । गुणत्वदेः 
साध्यनिष्ठाऽव्यप्यवत्तितनिरूपक्रायिकरणणृत्तितवविरहात् । 

वदन्धीति । अथात्र सतपद् व्यर्थम् , अव्याप्यवरृति साध्य यत्रेति अब्यप्यवृत्तिसा- 
प्यकः अन्याप्यङृत्तिसाध्यके हेतुरिति अग्याप्यदृत्तिसाध्यक्देतुरिति समपिनेवोकतदोषविरदात् । 
न चेतादृशब्युतत्तिटाभा्थमेव सत्पदमिति वाच्यम् ¦ तथापि संयोगामावसाध्यकदव्यत्वेतो 
निरुकतोहदयतावच्छदकक्रान्ततया तत्र द्वितीयलक्चणेनाऽ्पि साध्यवद्धेदा्परसिष्याऽ्व्यपति 

रवारणात् इति चेन्न । अन्याप्यवृत्तिसाध्यकेत्यत्र न व्याप्यद्ातिरव्याप्यदत्तिरिति व्युदत्त्या 

निरवच्छिचवृत्तिकान्यसाभ्यकदेतावित्यथंः । एचं च संयोगाभावस्य गुणादौ निरवच्छिन्- 
दृत्तिकतेवन तदन्यतवविरहान् तत्साध्यकदेतेर्टेदयतावच्छेदकाक्रान्तत्वाभेति । 

वस्तुतः केवलान्वयिनि पथग्दोषस्य ददनीयतया अब्यप्यवृ्तिसाध्यकेत्यस्य केवलान्वयि 
मिन्नसाध्यकेखथैः । केवन्वयिभिन्नत्वमन्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकेत्वभिति न दोषः । 

केचित्तु वादिवाक्याथेविकल्यस्यले यथाकाममेव विकलिताथोपन्यासः, न च पौवीपयो- 
पन्यसे नियोगपयंनुयोगोस्ति, किन्तु दीधितिकृता अवतरणन्याजेन प्रथमक्षणे एवाऽव्य- 
इत्तिाध्यकराऽव्यातिनंद्वितीयीदलक्षभ इति सूचितम् , नातो मणिकृन्युनतापीति प्राहुः 1 

अव्या्तिः-व्याप्यपत्वम् , असद्धेतो तस्माऽदोषतवातसदधेताविदयुक्तमेवमप्रपीयपि कथित्! 
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ननु साध्यवद्धिन्नो यः साध्यामायक्रानन्यरं साध्याभावः >य५ 
साध्यतद्धन्नाऽद्त्तित्वामिन्यस्यव सम्यक्नरान् । न चाऽनर्तितेन सम साः 
भयवाद्धन्चस्याऽन्वयाववक्तणान्साप्याभादव्ना सममत्र नाद्रान्स्यनारन्धय 
वितक्षणान्न वयध्य्रामात वाच्यम् | नथापि नाध्यत्रद्धिश्वान्मक्ता या पतु 
थः सस्वना तदृच्रा्तत्दस्यव सम्यक्व माध्य्राधावपदवयध्यध्रत्रयाद्रतः 

५५ ॥ र 

न च सान्यामवि प्रतियोरतरैयवेकरण्यतितेशेन किनतः दूत अद्र = 

पते वाच्यम् । प्रनियरनिमद्वित्नवहप्रनिये गिवेयधि म्य ध्र दहःोपलय 
सानन तदृधटिनस्येव द्वितीयलात् । 

मनु नध अवतरणमनप्न्, नृथाष् सत सम्बेन्धमःमनर सनद मषयुवरस्े वतभ्रण 

मला घटवान् क्ालप्मीमामःद्रिन्यत्र करविकसम्बन्धेन म यन ८ दकिमम्बर (वष 

प्रतिय गताकरमःध्याभावस्यःइल्मद) प्रभद्धम्य कऋगक्गस्वन्धन ऋ नइय यतदव्मुः, 

आभवववशपणतयः त् द्रवण धृसमवव्न् वन्यनावषदन्यदः सध्यामकस्य मषरन्प- 

नयाऽ्व्याप्निः, भवःऽभावमाधारप्राऽमावायवि्पगनःश सरलान्} भृत. स प्रन 

च्टेदकसम्बन्धेन साध्यव्ताग्रहुविरेधित्वनियामकमम्बन्यन नयं वान्यम् कच प्म्व- 

न्धेन घटमाभ्यकस्थले अभर्वायतेगेषणताविनेषस्य धुमाभावसणध्यकभ्यले च संयमस्य 
तथात्वा्नव्यप्तिः । न चव कपिमयेःयःभाववान् मेयत्वदित्यादौ तादससम्बन्धःऽपम्य 

व्याप्निरिति वाच्यम्। केवटान्वरायिनीत्यः देना मूर एएव तदेष भेधनात् । एवं च कपियौग! 

दिसाध्यकरे केवलविशेषणतात्रिरेषस्य न सःप्यवन्रद वरेन मकं बरद नलम 
स्वन्धन् साध्याभावत्तागरहेऽपि सप्यवत्तान्नानोदयात्, सन्तु निरवच्छक्विशषणतावि- 

शेषस्येव तेन सम्बन्धेन च साध्याभावस्य रुणादविव सत्वादन्याप्रैत्िरद्ादिति चेन्न । 

अब्याप्यृत्तितज्ञानश्चल्यक्रासीनस्ताध्यामाववत्तनानदरायां स.भ्यवत्ताज्ञानासुदयेन चत्कले 

च तस्य बाधुप्रतिबन्धकतायासुत्तेजक्रतेन साध्यवतता्नानेत्यत्तौ बाधक्रामविन केवलाऽभा- 

तीयुविरेषणताविरेषस्यैव तथत्विनाऽव्यापिसम्भवाद्वतरणसद्वतः, सन्यथाऽप्रामाण्यजनादि- 
कालीनसाध्याभाववत्ताज्ञानक्राले साध्यवत्ताङ्गानोदयेन निरवच्छन्तविगरोषणताया अथ त 

थात्वाऽसम्भवात् । 
केचित्तु साभ्यतावच्छेद् कसम्बन्धावच्छिन्प्रतियेगिताकसताध्याभावस्य यत्सम्बन्धवाच्छ 

ज्ञप्रतियोगिताकाऽमावः साध्यं तेन सम्बन्धेन साध्याभावव्वं विवक्षणीयं न तृक्तेसम्बन्धे- 
नेति नावतरणाऽसङ्गतिनप्युक्तदोषा इति प्राहुः । 

अभावाऽभावस्याऽतिरिक्तये स्वस्मेणेव साध्याभाववत्वनिवेशा्त तद॑सङ्गतिरिलय- 

पि कश्चित् । 

वस्तुत उक्ताशयेनेव दीधितिकृताऽ्व्या्तिमादक्यहिुक्म् , अन्यथाऽव्यातेराहेत्ेव- 
तूयात् , तथाचाऽभ्पाततो यथाश्ुतेऽव्यापिरङ्धया लक्षणान्तरप्रणयनं न ठु वस्तुगत्याऽन्या- 

भिरपि उक्तरीत्या तदभावात् । 
न पेयर््यमितीति । कर्मधारययक्षेपीति शेषः सम्बन्धीति । मतुप्पदस्थन 
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स्रमीसमास्वं समथ्यं व्याचष्टे सायत इति । तथा च साध्यवाद्भश्चस्य 

वृत्तावनन्धयाद् यथासारवेशे न वेयण्यम् । साध्याभावे साभ्यवद्धिश्बष्ठ 
त्वविषणन्तु अभ्याप्यदृ्तिसाध्यकस्रहाथमेवेदलयाशयः । 

सःष्यवद्धिश्ष्र्तिद्रभ्यत्वादिमति पवताद धुमदेः सचादव्यातिरसं- 
सवे वा स्यादतः साध्याभावेति । न च कपिसयोगी पतत्वादियदेः 
सग्रहाथमविकरणमेदेनाऽमावभेदमाददेव लक्षणमिदं कायं, तथाच सा. 
ध्यवद्धित्ने याऽभावस्तद्वदवृक्तित्वस्यैव सम्यक्ते साध्यपद्वैयथ्येमिति 
वाच्यम् ¦ प्रतियोगितासंसर्मण साध्यीयत्वेनैव साध्याभावस्य प्रवेशो न 
त्वभावव्वनाऽपीति तद्वेयध्यराङ्काऽनवकाशात् । 

म्बन्धिपिद् योज्यम् , तेन प्रृव्यसमभिय्याहारे मतुष्पत्ययस्याऽनुशासनाऽसिद्धवेऽपि न 

तः । सप्रमीस्मासामति । नन्वत्र साध्यवद्धिने इति अधिक्ररणसप्तम्युपपन्ना, क. 

रक इत्यधिकारीयण सप्तम्यधिकरणे चेति सूत्रेण कारक्राधेकरण्वाचिन एव राब्दात्सप्तम्य- 

नुसाघनात् । न च क्रियाऽष्याहरणीयेति वाच्यम् । तथासति सपिक्षतयाऽसामध्यन सम- 

समुपपत्तरिति चेत्। अत्राहुः-सपतम्यधिकरणे चेति सूत्रस्थाऽलुक्तसमुचायकचकरेण कारकर- 
कररणाऽ्वाचिनेपि चब्दात्पप्तम्यसुशासनेन स्तम्यनुपपत्तरमावादिति । 

अन्या्तिरसम्भवो वेति । अव्ृत्तिगगनादिदैतोे्यतवमते अव्यपिरितयुक्त तस्या- 
रक्ष्यते तु अम्भो वेति । आंदस्येवेति । अन्यथाऽन्याप्यवृत्तिसाष्यकाऽव्या्निताद्् 

इवेन साध्यद्धिज्चवृत्तितववेयरथयात् । तथाचेति । अधिकरणमेदस्याऽमावभेदपरयोजकवे 
इत्यथः । साध्यपद्वेयर्ध्यमितीति । अधिकरणमेदेनाऽमावभेदाऽस्वीकारे तु साध्यव- 
द्िज्त्तिवटायम स्य हेतुमति सच्वेनाऽव्याप्त्या न साष्यपद्वैयभ्यैमिति । साभ्यासोचल्यत्र 
ठमपुषः्वादूवंपदे रश्षणाया आवदयकते तेनैव निवंहिऽभावपदा्थीववक्षाया नोपयाग इत्या- 

ह प्रतियोगितास्सर्गेणेतति । विरक्षणप्रतियोगितासम्बन्धेनेत्यथंः। तादशविलक्षणप्र- 
हिपरोगितसम्बन्धेनान्यत्र सा्यीयत्वामावेदिव नाऽ्परसङ्गः । एतेन केवलप्रतियोगितास- 

म्बन्धेन साध्यीयपरते दर्यं पिवैत्वादित्यारो साष्यवीद्धननगुणवृत्तियंः प्रतियोगितासम्ब. 
न्धन साध्यीयः समवायस्तदरदूव्तिलस्य प्रथिवीत्ते सत्वादन्यीतीरेति निरस्तम् । अथाः 
ऽमावपदात्कथं तादृशकिलक्षणग्रपियोगितालम् इतति चेद् 1 अभावपदसमभिन्याहृतपदान्तरस्यं 
विलक्षणप्रतियोगितया स्वाथविरिष्ठबोधकलस्य व्यु्ततसिद्धत्वात् , अन्यथा संयोगो घयभाः 
व इति व्यवहारप्तः। न च भाववाचक्पदसंमभिन्याहूताऽभावपदस्य भावभिन्नाथकताक्ना- 
यमनिप्रसङ्ग इति वाच्यम् । तथापि विषयित्ता घटत्वाभावाभाव इति व्यवदहाराप्तेदुवौर- 
त्वात् । साभ्यीयत्वेनेवेति । साध्यविरिषटवेनैवेत्यथः। अभवि साध्यौयतवं न येन केनचि. 
{सम्बन्धेन अतिप्रसङ्गात् , शन्तु प्रतियोगितासम्बन्धेन, तथाचाऽभावलनिवेो व्यथे इत्या. 
शयवरानाह न त्वभावत्वेनाफीति । प्रयोजनामावादिति देषः । तदवेयश्यशङगनव का- 
शादिंति। तथा च साध्यपदाऽनुक्तौ साध्यवद्धने वैते यस्द्रदबरतिवभित्येवाथः स्यदेवं च 
महिमद्धिबददादिवत्तिप्रमेयत्वादिमति पैतादो हेतोततेरसम्भवः स्यादतसभिवेदा इति भावः+ 



माटरप्पणटाङामाहनमर ५ 

वस्तुनः स्वश्रतिगागिनावच्छरकसम्प्न्यन साध्यव्रद्धन्न वतन यः 
माष्यतावच्छेदकसम्वन्धन साध्यरीवाऽमाव्रम्नद्ररन्रात्तित्वम्थः, नधान 
साध्यतावच्छदकसम्वन्धन साध्यायन्वा्कम्य साध्यपरदृस्याप्नृकत स्व 
प्रतियागितावच्दक्षीभूनसमवायाद्िसम्बन्धरत वन््यादिमनोन्यस्मिन्य 
वतादा यः समवायादिसम्बन्धावाच्छक्षवद्रय नत्रस्नद्रनि धमाद: सन्ता 
दव्याप्निः स्यादरनस्तदुपात्तमिति नव्याः। 

काचन्त व्याप्यत्र्तित्वाऽप्याप्यद््तवरूपविर्द्धरमाध्यासान्संयोगाद्य. 
भावस्यैव द्रभ्यगुणाद्यधिकरणमेदन मदो न नु गगना्यभावस्य माना. 
मावात् तथाच साध्यवाद्धनननत्तिगगनाद्यमावत्रनि परवनादर धृमादेः स 
सवादव्यापनिरतः साध्यपदमित्यादुः। तन्मन्दम् । गुण गगनाद्सवि गुण्रन्वा. 
दिसामानाधिक्ररण्यन तु द्र्य मगनाद्यभाव नथान्वमित्याद्रिप्रनाव्या 

ननु अधयन सम्यन्यत परवन्तदस्यनरतपव्मःन धुमदन्य गनरं छम 

जलदो वत्तमानस्य साध्यनिष्ातयोगनःकस्य पवनस्य न्य रवन्टकन्यम्य कर 
पेते धूमस्य सच्वादन्यापिवारणायवाऽमावपदमायक्यनम्भव प्र ~> गन्"मम्बन्परन मन 
यत्वाथकःवमनुचिर्त्मिनि चन्न । अभावपदोपष्द नेऽपि तष्टलावच्छेदकतष्यः अभावस्वशूप- 

नामतेऽभावत्वाऽन्नततया माध्य््रातयेकन्वेन तदु पताद्वस्थ्यात् । अभावपदस्य वद. - 

नुमेोगतापग्ने तु विलक्षणग्रनयोमितामम्बन्यन स्यं यत्वम्यव सम्यक्व दिनि । 

साध्यतावच्छद्कसम्बन्धेन साध्योायन्वा्थकस्याति । ननु पदन ८. 
दित्यादौ माध्यवद्भिन्ने वत्तमानस्य स्वषटपसम्बन्धा्वच्छिननप्रीयोगितकल्य द्रव्यन्वस्वत्पद्र 

व्यमेदाभावस्याऽधिक्गणे देत ग्रततत्रादन्य्िरतस्द्रारणाय प्रथक्त्रा स्वातन्त्येण साध्यताव- 
चछेदकसम्बन्धा्वच्छिन्नग्रतियामिताकत्वस्याऽकदयकतया माध्यपद्स्य साध्यतावच्छदकमम्ब 

न्धावच्छितिपरतियोगितामात्रलमा्थकतवकथनमनुचितामति चेन्न । जगदासमन ऽभावा$भवे 

ऽमाव इति प्रवययादुगेषेनाऽमावामावमाव्रस्यवाऽपिस्कितया तस्याऽप्यधिक्गरणमेद्न भिन्नतय, 

माध्यवदुमिने घटादौ व्तमानस्य द्रव्यमदाभावस्याऽथिक्रणता घटे एतेति अब्यननर- 
योगादिति । 

न्वभावपदोपादानमेतत्छयेऽपि व्यथापेति येन्न । आधयतामम्बन्धन जलपवनान्यतर - 
वद्रहमान् धूमादित्यादौ साध्यवद्धिन्न जलादौ वत्तमानस्य साध्यतावच्छेदकमम्बन्धावाच्छन ̀  

ग्रतियोगिताकस्याऽनुगतस्यावच्छदक्रतवस्याऽधिकरणे पवने टेन्र्त्वादव्यापिप्रमङ्गान् । 

शच समवायस्थैकत्वेन द्यं थिव वदिलयादो साध्यवद्धत्ने गृणदो वत्तमानस्य साध्यीयस्य- 
धिकरणे द्रव्ये हेतः सत्वादव्याप्िः स्यादिति । 

मान।मावादिति । व्याप्यव्रत्तितवादिविरुद्धधमाध्यामस्य भेदकत्वं च एनानि न भेदः 

कानीत्यतेनप्रे स्वयं दीधितिकृन्तिराकरिष्यति । 
अभेदं त्वम् । संयोगामावनिषठयोव्यप्यवर्तित्वाऽवयाप्यरत्तवयोः प्रतियोगिसामानः- 

यिकटरण्यतद्रैययिकरण्ययोश्च न विरोधः, तथाहि-संयोगामावस्याऽन्याप्यकृ्तितं संयोगाभाव - 



१८ जागदीशीग्याप्निपश्चक 

कमोदौ संयोगाभावस्य भिच्चते मानामावादाह साध्यवदिति ३। 

पगनाचभावस्यापि गुणत्वादिद्ामानाधिद्रण्यतदमावयो्वेरद्धघमयो 
सम्भवादिति दिक् । 

न च घटत्वघटाक्रारासयोगान्यदरत्वावाच्छन्नाभाववान् गगनत्वा- 
हिस्यत्राध्याप्तिः साध्यवद्धिने धटे बतेमारस्य गगनघटसयागात्मकस्य सः" 
ध्याभावस्याल्िक्ररणे गगनत्वहेतोः स्वादिति वाच्यम् । अमावाभावस्या- 

तिस्कितामते पतद्ुक्षणकरणादिति भावः । भित्ते इति । द्रव्यानिषटसयोागः. 
भावनो भिन्नत्वे इव्यर्थः । मानामावदिति । तथाचाऽच्ाऽव्याप्यवृत्तिसाध्यक्र- 
सद्धतावन्याकिरिति भावः। 

पिकरणीमूतःव्यनिष्ाऽ्यन्तामावप्रतियोगिध्व, गुर तस्य व्णप्यत्तित्वं च संयोगामावाधक्र- 

रणभूलगुणनिष्टाऽनयन्तामावाऽपरनियोगित्वम् , अनयो शरे न विरोधः, गुणत्वादो तदुभयम् 

सान् ! एव सथेगाऽमावस्य द्रव्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्थं॑संयोगाधेकरणीभूतदरव्यग्त्ि- 

त्वं, तस्य गुणे प्रतियोगिवेयधिकरण्य च म॑योगाऽनधिकरणीमूतगुणवृत्तिम्, एतदुभयमपि न 

शरध, प्रमेयत्वादौ तथोः स्वात्, तथाच संयोगामावदिमेदकथमौभावाद् भेदस्याऽरिश्च 
वप्ये एतव्य्तवादित्यादावन्यापिवयि, सयोगवद्धि्ने गुणादौ वतते यः कपरिसेयागा- 
भगवस्तस्यतदष्रक्षेऽपि सत्वादिति । 

इदमत्रावधेयम् ! न हि वयं संयोगामावदिर्िरदधधमष्यासवलाद् भेदं साधयामो 
येनोषद्चितरीत्या विरुदधधमाघ्यासाभविन तस्य मेदौ न स्यादपि तु लवेन, ठाषवं च 

्रव्यवरृत्तिसंयोगाभावो न गुणादौ स्वीक्रियते अपि तु कछप्तद्ृत्तिसंयोगादिमच्वप्रकारकपमावि- 
लेष्यतवाभवि एवे सेयोगाभावत्वं कल्प्यते अनन्तकमौ्यधिकरणे संयोगाभावकत्पनामयेक्य 
तथाविधेकामवि संयोगामावल्वकल्यने लाघवात् 1 न च संयोगादिमत्वप्रकारफमाबिशेष्यत- 

भवि दव्यभदे सयोगिभदादो वा सयोगाभावेत्व केत्प्यते इत्यत्र विनिगमकाभाव इति वा 
च्यम् । तादृशाभावानां समनियततयाऽभेदात्। एवं च द्रव्यवृत्तिसंयोगाभावगुणाद्छिततिसंयोगा. 

भावयेमिदः प्रामाणिक एवेति ध्येयम् । 
कमोदौ सयोगाद्यभाषस्वेति शिरोमणिः । अत्र च युणादाविययुक्ला करम 

दाविति कथने कि बीजमिति चेद् । कमीण च संयोगाभावः प्रतियोर्यसमानाधिक्ररण इ 
भूलानुसेध एव । 

गुणादाक्रलयुक्तं गुणस्याऽदिरिति ब्युललया द्रव्यखमेऽनन्वयः स्यात्, कर्मादाविलत्र 

तथा ब्युत्या गुणलमेपि न दोष इत्यारयेन तथोक्तमिति तु मान्याः । 
अपरे तु कस्यचिन्मते द्रव्यकमयुणसामान्येत्यदिरीत्या पदाथगणनात्तन्मताभिपरयणदम्; 

कमणि च सयोगामावः प्रतियेग्यसमानाधिकरण इत्यप्रतनमूरमप्येतदभिप्रायकमेव, अत 
एवाऽ्मरेपि सा्यसम्बन्धितावच्छदकरूपव्यक्षिलक्षणन्याल्यायां स्वाधिकरणाऽृत्तिसाध्यासमाना, 
धिकरणकत्वमिति निष्के सत्ताधिकरणकमादिवर्तिलख साष्याऽसमानाधिकरणक्ैलादौ सत्वा. 
दिति दीधित्तिकारो वदिष्यता्याहुः । 



सरटिणणरीक्रामहिनम् । १५ 

हताः साध्यव्रयक्षमिनदानत्रार्नाऽयत्तगद् मक्रटनि ४) 

साकल्यं साध्याभाववति साध्य च बरध्यम् | 
(भिम 

हेनेरिति । न च साध्यवन्प्रतियागिक्ाऽन्यान्यानावसम्य कवन्रान्व यन्तरा 

द् सम्भव एव वक्तुमुचिता नाऽभ्याप्निरिनि वाच्यम् ! वर्रमान् गमनादि 
न्य जात्तिगगनादौ लक्षणसतम्भवन स्यापि सद्धतुनायाः स्वय व्रह्यमःा 
णत्वा ति भावः। 

साध्यपदस्य सिद्धिकमतन्तद्यकिपरतया तत्तश्चक्तयवाञ्छिकनान्यानपाः 
मावासामानाधिकरण्यरुपस्य दरव्यं पृथिवीत्वादिन्याद्रावेवं सम्भवाद् ग 
न्धवतः पृथिवीत्वादित्यादावव्यातिकथनमिस्यापि बद्रन्ति । 

नयु सकरस्य साध्यप्रतियोगिकाभावम्याऽधिकर्णाऽ्रसिद्या जयि 
चारिणि अतिर्व्यात्निवारणाथ यदि साध्यामादस्य विपण साक्रद्यं नदा 

वम्तुतस्तु अव्याप्यत्रृत्तिसध्यकत्यादिना कपिमयरागदन ठक ठव म एन्य दम. 

दिप्रमालायव्याप्यग्र्तियाध्यकरेऽप्यव्यप्िर्कताः भवेति, गरक नःय वरनवरयनयत्रदुपदन 
प्रमलदिक्मपि गृहीतम्, एवं च गुण्ददविनयुक्तः गुगख प्रनवहयनःयवद्धिनत्वाभव दन 
व्वयः स्यादतः कमादाविदु्छमति प्ययम् । 

टक्षणसरम्मवेनेति । इदमुपदप्रणम् । भदे प्रनिये व्यदन्ति नेये एपरपवान् त. 
द्रसादित्यादावपि लक्षणममन्वयो वोध्यः ¦ सिद्धिक्रमनि ! माध्यपदं मिद्धकमय - ' 
शेकं, व्यापके तु सिद्धियेग्यतःपुरस्करेण लाक्षणिकम्, प्रकृते च व्यापक्ृपरत्वे तात्य 

टकरामावाद्नणा न युक्तेति भुख्यार्थपरिग्रहः । एतेन कमादात्यनेनोक्या कषसंयोगे. 

साध्यकाऽव्यप्त्या साष्यवस्तियोगिकेति लक्षणवतरणमयुक्तं कपि्तयोगवदुवरक्षामर>.- 

तियोगिकमेदस्यैतद्कषे सत्तेनाऽत्रापि अव्यापितादवस्थ्यादिति निरस्तम् । मिदधिकमनवन्य 
साध्यते वृक्षान्तरस्य साध्यवत्तवासात्रान् 1 

अन्ये तु साध्यवसतियोगिर्कोतलक्षण स्वावच्छन्नप्रतियेगितवच्छेदकताकवसम्बन्धरन 

साध्यतावच्छेदककिक्षटमेदस्येव रक्षणे न्विशेन कपिसंयोगादिमाध्यकाव्यक्षरभवेन नावन 

रणाऽसङ्गतिः । न चैव साध्यवदन्येलयादिलक्षणेन पौनश्क्त्यमिति वाच्यम् । तत्र स्यत 

चटेदकनिष्टवच्छेदकताकसाध्यनिष्ठवच्छेदकताकप्रतियोगिताया अनावा्रोषणतया निवेदन 

साष्यवलया्तयोगकेत्यत्र च सम्बन्धविधया तनिवेशेन पौनस्कत्यामावात् । न च नस्य मसतर 

न्धत्वे मानाभावः एतदस्वरसैनेव सकरेत्यादिलक्षणान्तरावतारादित्ि वदन्ति \ 

तन्न समज्ञसम् । "हेतोः साध्यवतपक्षभिन्नृशान्तदृत्तिवने "ति दीधितिग्रन्थविरोधात् । 

अतिव्याद्तिवारणार्धपनिति । न च धूमवान् वहेरित्यादो साध्य्तियोगिकन्य 
तततदुधूमाभावस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्प्रतियागिताकस्य तत्तदिपक्षाऽ्रलि- 

न्वावच््छिनामादस्य च गुणादौ प्रसिद्धतया तत्र हेतोरमावसात् कऋऽतिव्यात्तिवारणम् ‹ 

नापि वहिमान् धूमादित्यादावम्यापिः, साध्यमावत्वावच्छित्रालुयौपताककृटवावच्छननक्त्वस्य 
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वहिमान् धूमादित्य।दिसद्धे तावभ्या्तिः, तत्रापि वत्तद्धिपक्चाऽशृत्तित्वाव. 
च्द्वन्नाभावरूपस्य तत्तत्स पक्षाऽबरत्तित्वावच्द्न्नाभावरूपस्य च साध्य 
प्रनियोगिकाभावस्तोमस्याऽधिकरणाप्रसिद्धरत आह-सक्रल्यं साध्याभा- 
वर्तति । तथाच साकव्य न साध्यामाषविश्ेषणमतो नाऽप्रसिद्धिरि 

ति भावः। 
केचित्तु ननु भूमवान बहरित्यादौ व्यभिचारिणि अतिभ्यासिः साः 

ध्यामाववद्यस्किचिननिष्ठ(मावप्रतियोभित्वादित्यत आह साकल्यं साध्याभाव 
ति आाहुः। 

नन्ववमपि साभ्यामागवन्निलिखान्तर्गत महानसादो व्तमानस्याऽभा- 
वस्य प्रतियोगित्वं धूमादौ नास्तीति अव्यसिताद्वस्थ्यमत उक्तं साधये चेति; 
तथाच सपक्षो महानखादिन सकटसध्यामाववानित्यदोषः। 

प्राञ्चस्तु भ्याभिचारिणि अतिव्याप्तिवारणाधं साध्याभाववति यातव. 
विेषणे दत्ते एव साध्य यावच्वमग्याप्तिवारकतया साथेकं भवति, अतः 
साध्यामाववध्येव क्षाकल्य प्राग्योजयति “साकद्यमित्यादिनाः' इत्येवम- 
वतारयर्ति । तन्मन्दम् ¦ साध्याभाववति साकस्यानुक्तावाक्तव्यािवार- 
कतयैष साकङ्यविश्चेषणस्य साथेक््यसम्भवात् , अन्यथा गगनाऽवृत्ति- 
धमेवान् द्रघ्यत्वादित्यादौ परत्वादिलक्षणतत्तत्साभ्यग्य क्त्य भावषदशुणा- 
दिनिष्ठःभावप्रतियोभिनि द्रध्यत्वादावतिप्रसङ्गदिति ध्येयम् । 

क ५ (० गुणाद प्रसिद्धेरिति वाच्यम् । धूमाधिकरणतावान् वहेरिव्यतरैवाऽतिव्यप्तिवारमे अन्ता- 
त्ययान् । शि सध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्चछिचचत्वमेतत्कत्पे प्रयोजनकिरिहेण नास्येति 
यथाश्रुतमेव सम्यक् । 

तत्तद्विपक्षाश्बात्तव्वावच्छिन्नाभाषस्येति । न च विपक्षाज्त्तिवावच्छत्ा- 
मावमाद्याऽव्याप्तिसम्भवे सपक्षा्वत्तितवावच्छित्नामावपयंन्त विफलमिति वाच्यम् । ता. 
दाभव देतुसामानाधिकरप्यविशेषणपरक्षेपेणापि वारणसम्भवे तत्यन्तानुधावनम् । अत एवं 
तद्रपत्रान् तद्रसादत्यत्राऽग्यापनिविरहादसम्भवो नोक्त इति । 

ननूभयामावविपक्षाञ््रत्तितावच्छिल्नासवादिकमादाय सवैत्राऽ्सम्भवसम्भवेऽव्याप्ठि. 
दानससङ्खतमिति चेन्न । गगना्न्नं घटलवादितयादौ साध्याभावदूटाधिकरणगगनसमेक 
ग्रभिद्धः । न च घटच्रत्तित्विरिष्टगगनभेदाभावस्य गगनलप्रतियोगिक- 
स्वस्येण यो घटात्िप्तदभवेस्य च साप्यप्रतियोगिकतया तद्ूषटितकूटायिकरणाऽप्र- 
सिद्ध्या तत्राप्यव्या्िरिति वाच्यम् । साध्यवत्तम्रहविरोधितानियामकसम्बन्धेन साष्याभा- 
वकूटवत्वस्य वक्तव्यतया सगनाभावस्य यः काश्किनाऽमादस्तस्य स्वक्मेण साध्यतायां 
आत्मतादिदेत कालिकेन तादशकूटाधिकरणमहाकारे हेतोरसत्वाललक्षणसङतिरिति ध्येयम् । 

ध्येयमिति । साध्याभाववति सक्रत्यविरेपणदानेनैव गगनातर्िषरमवान् द्रभ्यला- 
दिः्यादो यकतिचित्साध्याभाववति गुणादौ देत्मावसतेपि तस्य सकरसाध्याभादवक्निटला- 
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इन्थं च प्रथमतः साध्ये साकल्यव्रेद्चपणापादानि गुणावद्ररपि सद्ध- 
द त्तदमाववान्न गुणादिः कन्तु गगनमात्रं नत्र हनोत्रुनिन्वान्नानिथ्यरानिः। 

नञ साध्यवत्यपि द्विन्वाद्यतरचद्ि्नपानियोगिनाक्नस्य सक्रलसाध्य्र- 

नवःत्रानिव्यापि. । तथच सामे सकन्यविदयतन्य नद् प्रतो ननं वस्तवे । कर्नुच् 

त्वं चाञ्वदयःपदेयविशपणःन्नर"उवनणय॒प्रये जनकत्वम् , 

ननु सा्याभाववति माक्रन्यश्रवेदं विनापि साध्य सकन्थप्रेश पवव्नष, रवद 
माध्ये साकल्यासपवेशे तद्रहिगगनेभयवान नेदूभूसित्यःदवनिव्याभः नत्र यगनाम् वस्यो. 
अयामावस्य वा विचक्षणायप्रतितरेमत्याधिकरपव भेन रक्षण इवटकनया नद्रन्दमाकस्पय 

प्रतियेगिव्यधिकरणनगरा तद्विष्ठा नव्रल्ि गन्वस्य हैन तदधम सरवन , सणय साकन्य- 

प्रवे च सकलसाध्यन्तयनसगन'मकेस्य प्रतिय यव्यधिकरणत्व मथन प्रनयेगत भ. 
रणमकलसान्याभवास्प्रसिद्या निष्यप्तः । न च नभतप नद्रहगगनःऽस्यन्र नतु 

मदाय'ऽतिव्यःपिुवरिव, यद च कः टकनम्बन्येन तदय शव्यथिक्रणवदतवक तपतत. 
चति महानसादौ धूमाभावाऽसचेनाऽमम्मवपच्य' मतयरवन्दरेद रपर कनम्तरन 1 

च्छित्रप्रतियोगितवच्छदकताकत्वेनाऽभावविरोषणान्न तम'द्यइ्टः दः, एवमन्यन्रम्वम्य 

्नयेकवृत्तिधर्मत्वेन तदवाच्छनःमवस्य सक्रटमाध्यनिष्प्रनियेगिनाकन भवात् तक्थेतदुव- 

दृन्यभावसमनियततया लाघवेन ठद्वहि्वस्यैव प्रनियोगन्पच्डेदकत्वोपगमादिन्युच्यने, नदा 
त्वह वमावस्याप्यतथात्वान्नक्तरीःया सये सक््यग्रवेशास्याऽष्वरदयकत्वामिनि वाच्य्रम् । 

तद्रहिधूमेभयाभावस्येव प्रतियेगिव्यधिकरणनयः श्ररनं वंशपणवतयः तमद वे करनय 
नदावद्यकेत्वादिति चेत्र । साष्यामःववनि साक्र्याऽप्रवेे साध्याभावे प्रतियोगिनः वद्र 

यस्याऽव्यावत्तकतयाऽनुपादयतवनोक्तरीत्या साध्ये साकत्यविदेषणव्य ्र्यसम्भवात् । 

यत्त॒॒वीहिधूमोभयादिसाध्यकसद्धेतौ वहिधूमघटवितयाद्मावमादायाऽग्यापिवारणाय 
साध्यतानवच्छेदकीभूतन्यासज्यत्रतिधमानवनच्छिन्नप्रतियोगिताकतवेनाऽभावस्य विदोषणायतग्रा 

साध्ये साकल्याऽ्प्रवचेपि नोक्तस्थल तद्रहिधूमोभयाभावमादायाऽतिन्यापि., तस्याऽनथन्वन 

हद्रहिगनोमयाभावस्येव तथालेन ठक्षणघरकदता तस्य च प्रतिवोमिव्यधिक्ररणत्वाभावा- 

दिति । तच्चिन्त्यम् । समवायेन प्रमेयवत्साध्यके साध्यतानवच्छेद्काऽप्रसिद्धद्रा माध्यतच्च्छ- 

दकेखदरभावविरषणत्वासम्भवात् उभयादिसाध्यके त्रिलावच्छत्राभावस्य साध्यतावच्छे. 

दकावच्छिनप्रीतियेगिताकलविरषणेनेव वारणन तस्याऽव्यावलकरत्वाच्च । 
केचित्त साध्ये साकल्यस्याऽनावद्यकतेनाऽऽदौ न तदुपात्त, साध्यनावच्छेद फावनछन्न- 

भ्रतियेगिताकःवीववक्षणे तस्याऽनिवसात् , अत एव सध्ये च बोध्यमि्युक्तम् , वस्तुमन्या 

निवेशो नास्तीति चाथ इत्याहुः ¦ 
साध्ये साकस्यविकशषषणदानेऽपि अव्याप्तितादवस्थ्यमित्याशद्कते नन्विति । अथात्र सा- 

ध्ये साकल्यविदेषणस्य कोऽथः १ यदि व्यापकत्वम्थस्तथाच साघ्यतान्यापक्त्वं प्रातियोगि- 
तायां पयैवसन्न, तदा इतरबाधसदृ्ृतस्थले महानसीयरवेहिनिषविधेयतान्यापकरप्रतियोगिता त्य 

महानसीयवदन्यभावस्य पर्ेतादौ सत्वाद् वहविमान् घूमादित्यादव्र्याधिः। यदि च साध्यताव- 

२ जा० न्या 
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तियो्िकाऽमावस्य सखादस्तम्भवः श्च सकरपदोत्तरनाम्नः सकलः 
साध्यप्रतियोगिताकाऽमाववतोऽनुपस्थापनात्तन समं सकखपदस्य कम- 

>देद्कव्यापकदग्रतियोगिताकाभवो निवेदयते तदा 'एकन्यक्तिसाध्यकस्थले साष्यांशे साकल्य. 

विषणदनिऽपि अन्यापिरम्रे स्थास्यति इत्याशयेन ननेप्युक्तम्' इति जग्दीरग्रन्थाऽसङ्ग- 

तिरिति चेन्न | साध्यसकल्त्वावच्छिन्नाभेवि एव तात्यात्। तथाच साध्यतावनच्छेदकावच्छि. 

ज्नानुयोगितक्रपरयसिकनदूटत्वावच्छिज्ञामावस्य पयेवसिततया एक्व्यक्तिसाध्यके ता्रकूटा- 

सप्रसिद्याऽन्यापिकथनं, द्वितववच्छिन्नामावमदाय नानाग्यक्तिसाध्यकेऽन्याघ्यभिधानं च 

( वडिनिष्टयाक्त्ववच्छिन्नाभवि तावय॑मिति ) न काप्यनुपपत्तिरिति ध्येयम् । 
अथ वहिद्ृत्तियावत्वनिष्ठसमवायसम्बन्धावच्छिन्राऽवच्छेदकताकस्येवाभावस्य प्रतियो- 

गिपरैयधिकरण्याक्रान्ततया हेतुमत्यस्वात्कथमव्यापतिरिति चेन्न । साध्यतावच्छेदकावच्छिजा- 
लुयोगिताकपय॑पसिककूटत्वावच्छि्नवतत्वमभवे निवेद्यम्, कूटत्वावच्छिन्नवत्ता च स्वप्रतियो- 
मिकत्वसम्बन्धेनेति । एवय साध्यतावच्छेदकथमौवच्छिन्नायुयोगिताकधर्यापिककूटतप्रतियो- 
मिकपयौध्यनुयोगितावच्छेदकसा्यतावच्छेदकनिष्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकामावस्मैव विव. 
क्षणीयत्वात् एकव्यक्तिसाध्यके एताद्यसाध्यतावच्छद्कनिष्ठ ऽवच्छेदकत्वाऽपरसिष्याऽन्या्तिः } 

न'नाव्थक्तिसाष्यके चो भयामावादिरव तादय इति यथाश्चुतमन्थानुरोधिनः । 

असम्भव इति । अत्र(१)साध्यतावच्छेदकातिरिक्तवेरिष्टवव्यासज्यदृत्तिधर्मानव 
~~ 

(१) वन्हिधूमोमयदान् व्देरिस्यादावतिव्याहिवारणायाऽतिरिकतन्तं पर्मवरेषणम् । अथात्र साध्यत" 

वच्छेदकाऽतिरिकतो यो धमस्तदनवच्छिन्नपरतियोगितानिवेशेनेवोपपचौ व्यासज्यवृक्तिवनिषेशो व्यर्थं इति 
चेन्न ! व्यासज्यवृक्तिन्वाऽनिवेशे सरा्यतवच्छेदकाऽतिरिक्तवेन बहूना धर्मणा निवेद मौरवापत्तिरतो धर्ई- 
सदर चां तनिवेशः । यदि च प्ाध्यतावच्छेदकातिरिक्तधर्मनिषठवच्छेदकत्वनिरूपकवसामान्यामावनिके- 
ना$नन्तधर्मऽपवेश ्चय्यमिदयुच्यते, तदाऽ्टण्डामावपम्पादकतया न व्यस्ज्यवृकतितवौयर््यम् । य 
त्य सज्यव्त्तिवं विहाय निरुक्तसामान्यामावनिवेरो प्रमेयवन्हिमान् धूमादिव्यादावष्यापिः, युरधर्मस्य प्रति- 

योगिताऽनवच्छेदकषेन परमेयवन्दिवम्य युशुतरयाभ्वच्छेदकलेन रचणाऽघुटकलवाद् , अतो वन्दिवाक- 
च्छिन्ापमावरद्गहाय तदुपादानमावदयकम्, अन्यथा तदीयप्रतियोमिताया सध्यतावच्छेदकाऽतिरिक्तवद्धि- 
स्वावच्छिन्नवेन वन्हयमावस्यप्यद्रहः स्यात् । पेयोगादिना भरमेयवत्साध्यकस्थलानुरोषेन सखानवच्छि्- 
प्रकारतावच्छेदकप्वरूपं साध्यतावच्छेदकन्यतवं विव्तणीयम् । नन्वेव भ्मेयवन्हिधूभोभयवान् धूमादित्यादाव- 
गतिखे वन्हधूमोभयतववच्छिन्नामावस्य रुपणाधटकतवादिति चेच । ततर केवरवन्हिवावच्छिलाभावसेव 
लक्षणघट्कखात् । न च कालिकेन बन्हित्वविरिष्टस्य साध्यवे भैवालादिरूपहेतौ समवयन वन्हितवि- 
ि्टमावमादायाऽन्यत्तिप्णाय साधये साकल्यमावश्यकमिति कथमुक्ताभवो लचेणघटक इति वाच्य् । 
यत्र वन्दधूमोभयवं डदधस्वरूपेण साध्यतावच्छेदकं तत्र पर्यीतिषम्बन्धेन वन्डिधूमोभयवावच्छिन्नामाव- 
वाणाय प्रतियोगितया स्ध्यतवच्छेद्कताघटकसम्बन्धावच्छिनन वच्छेदकताकत्याददयकतया तत एक 

समवायेन वन्हित्वविशि्टभाववारणस्तम्भवात् सध्ये षाकल्यस्य व्यथेत्वादिति । तदसत् । गुरधर्मावच्छि- 

ननस्ाध्यकंेतो केदलान्दयिपताप्यकखेन त्र्यातिरिटवाव् । युरुधर्मस्पाऽमावपरतियोगिताऽनवच्छेदकये 
तदवच्छिन्रसाध्यकानुमानमेव नास्तीवयमिभायस्य वक्तुं शक्यत्वाच्च । अत एव लाघवेन घाध्यतादच्छेदका- 
वच्छित्नामावनिवदोचेलवर्णनं सहच्छते । अन्यथा तथग्विशे ग॒रधरमावच्छिन्रसाध्यकऽनयतिपपहारद् 
पाध्यतावच्छेद्कावच्छन्े्यनेन साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकरूपवच्छिनपवस्येव वि्चणीय- 
तया साचेवाध्नवकाश्चादिति दिक् । 



माटपपणटोकामाहनम् ८ 

साध्याभावे वा साध्यतावच्छदकवानदलमनेयागिनास प्रत्रः) तन 

वेपककेशनिष्ठमावपरतियोगिनि व्यमिचारिप्र नानिलयर्तिः ) नवा नाना 

ययक्तिसाध्यकसद्धतावम्यािः । 

याप्यतरृविपाध्यकयाप्यवृत्तिमदधेनावःवदनप्रमिचागिणी च्या. 

प्यवृत्तावतिग्यात्तिवंरणायाऽमावद्वय प्रतियोनिव्यप्िकरणन्ं बाध्यम् । 

धारयोऽप्यनुप्पन्न इत्यत आह ध्वम इतत । तथाच साध्यामात्रवन्यवर 

साकदयं देयं न तु साध्येऽपीति मावः 1 साध्यामावतनि साक्तयद्ानस्प् 
प्रयोजनमाह तेनेति । विप्चेकदशः-कश्िद्धिगक्षः, साध्प्रनिषएठनाक्न्पस्य 

साध्यसामान्याभावस्य वा निवेदास्य फलमाह नवनि । पकद्यक्िमाध्यकं 

सक्ररसाध्योक्तौ अपि अव्याप्नग्त्र स्याम्यनीन्याशयेन नानन्युक्तम् । 
अव्यागयरृत्तनि । कपिक्तयागी एनसादित्यादावित्यथः। यदप्यत्र हन्वभा- 

स्थापि प्रतियोगिवैयधिकरण्यावाच्छक्नस्येव नवेशः करणीय इन्यद्या 

निः क 

निदटक्षःवं प्रतियोगितायां निवदयाऽसम्मतरस्य वरणीयत्व शट ।करञ्चति | 

ईधितो व्यभिचारिणि नातिव्याप्तिरिति । अनिव्यततिः-लकषणसन्य, दधन 

तस्याश्दोपल द् व्यभिचरिणीन्युनमेवममरेे अन्ययाछतव्य प्युक्तं व्पभवपवलमेन 

तदयर््यात् । 
वहिमान् गगनदित्यत्राऽतिव्या श्नः साध्याभाववति साकल्योपादानऽपर न वात्र ६१ 

व्य॒भिचारिणी्यक्तमित्यपि कृश्ित् । 

न वा नानाग्यक्तिसाध्यकसद्धेतावन्यापताराति शिरम्राणः। नु नरना 

अनिका व्यक्तिराश्रयो यस्येति व्युयच्या नानःधिकरणत्वेलामे द्रवय्त्वमाध्यक मद्धनावन्या 

भावात् नाना व्यक्तिः साध्यं यस्येति व्युन्पच्या साधये ननत्वदने साव्द्वान् रगनन्वादसयष्ा 

लक्षणसम्भवान्नानाव्यक्तिसाध्यकसद्धतुत्ववच्छेदेनाऽव्याप्रिदानाऽयर््तिः । न चभियरनिक^द्" 

कमादाय तत्राऽग्या्िसम्भव इति वाच्यम् । साध्याभाव प्रतियोगिनावन्छेदक्षावच्छश्नप्रति- 

यगिवैयथिकरण्यतिवेशस्यावदयकतया तत्र॒ तादशामविप्रतियोगतावच्छदकरा्त्वावाच्छन्ना 

येकरणाऽप्रिद्धः, साधनसमानाधिकरणष्रति यद् द्वितं तद्वच्छिन्नाभावस्थ च गगनऽन 

स्वादिति चन्न । नानाव्याक्तसाध्यकत्वं स्वत्तत्वस्वाऽसमानाधिकरणस्वनरकरनन्वाभयन 

म्बन्धेन वस्तुविरिष्टसाध्यतावच्छेदककतम् व्ययिकरणोभयत्रततमाध्यताक्च्छदकावाच्छन 

साध्यकत्वमिति नाुपपत्तिः । 

दीधितौ अब्याप्तरिति। अस्य वारणायेत्यननाऽन्वयः । व्पराप् िमद्धनावित्यत्र 

सद्धेतौ व्याप्यक्त्ति्वोत्कीरिनप्रयोजनमाद--यद्यपीति । अग्प्राप्यब्रात्तहताचत्ति । 

कपिसंयोगी कपिविभागादित्यादावित्यथः। अग्या्िः सम्मतता ) कपिसंयोगाभाव 

वति वृक्षादौ प्रतियोगि््याधकरणकपिविभागाभावविरहान् , तथाच व्याप्यश्रृ्तलत्कत्तिन 



१६ जागदीक्रीव्याप्रिपश्चकं 

प्यवरृत्तिहेतावपि अध्याश्धिः सम्भवति, तथापि यथाश्रुतमुटस्य न तत्र 
ऽध्याभिरित्यविदयि तु म्याप्यत्तिहतुक्तिः । व्यमिवरिणीति। पतदृक्षत्ववान् 
कपिसयोगादित्यादावित्यर्थः। अभावद्रये इति । साध्यामावे हेत्वभावे चत्यर्थः। 

व्य्मेवेति भवः यथाश्रुतमुरस्येति । प्रतियोगिवैयधिकरण्यघटितस्येखधः । व्याप्य- 
वृ्तिदतूक्तः, तथाच देत्वभवि तद्विरेषणननुसन्धने व्यप्य्त्तिेतुकस्थलेऽव्याप्तिभवतीत्य- 
भिप्रायेण तदुक्तमिति भवः । 

अथ तदुक्तातरपि कपिसंयोगाभाववान् गुणत्वादित्यादो अव्याप्यवरृतिसाध्यकग्याप्यव्र 
त्िसद्धतुत्ावच्छेदेनाऽग्याप्तिविरह इति चेन्न ¦ अन्यपप्यतरत्तिसाध्यकत्वं हेत्वधिकरणवृत्तिपा- 

ध्याभावकसद्धतुव तस्य प्रकृते विरहाक्नानुपपत्तिः । न चेक्तस्थले प्रतियोगिवैययिक्ररण्यनि. 
वेद प्रतिगरोग्यनधिकरणाऽप्रसिच्याऽव्यश्चिरिति वाच्यम् । हेत्वधिकरणभूतं यत्परातियोर्यधि- 

करणं तदन्य्रत्तिसाध्याभावस्य विवक्षितत्वात् , उक्तघ्थले तथव्रिधस्वगुणादिभेदस्य प्रसि. 

देरिति ध्येयम् । 

न च प्रतियोगिवैयधिकरण्योपादानिऽपि कपिसंयोगी एतत्वादि्यत्राऽव्यापषिस्तदवस्येव, 
गुणे कपिसंयोगाभावस्य प्रतियोगिवेयधिकरण्यत्तदाश्रयस्य तस्य दर्ये सत्वादिति वाच्यम् । 

प्तयेगिवेयथिकररण्यविशिष्टसाष्याभावस्य प्रृते विवक्षणात् तादरविशिष्टसाध्याभावाधिकर्- 

णतं न द्रव्ये विशिष्ठाऽधिकरणत्वस्याऽतिरिक्ततात् । 

नन्वत्र प्रतियोगिवेयधिकरण्यं यदि प्रतियेोग््रधिशरणा्डरत्ति तद कपिसंयोगी एत. 
त्वादेयत्राऽन्यप्तितादवस्थ्यम् , सयोगाधिकरणाञ्त्तितवविश्षिष्घ्य संयोगाऽभावस्याप्रभि- 

दधेः । न चं प्रतियोग्यनीधकरणवृत्तित्वं तदिति वाच्यम् । द्रव्यघ्वामाववान् गुणलादिवयत्र 

दरव्यत्वूपसाध्याभावस्य प्रतियोगिनो नित्यतादिविरिश्ग्यत्वाभावस्याऽ्थेकरणे वत्तमा~ 

नतया तथ विधाऽभावाऽप्रसिष्याऽव्याप्तः । न च यृकिञचित्मतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नान- 

धिकरणवृत्तित्वमेवे विवक्षणीयम् , उपदरितस्थले च द्रग्यलशूपसाध्यामवस्य द्रव्यताभाव- 

त्वकूपरयीत्कविलतियोगितावच्छेदकावच्छिज्ञानधिक्ररणे वृत्तित्वान्नाऽन्यप्मीपति वाच्यम् ; 

क्पिसयोगाभववान् आत्मत्वादित्यादावव्यप्तेः कपिस्योयामावाभावस्य यत्किनिखतियोगि- 

तावच्छदकं युणसामान्यामावत्वं तदवच्छिननस्याऽनपिकरणे अत्मनि आत्मत्वाभावविरहात् 

इति चेत्। मेवम् । यादस प्रतियोगितावच्छेदकाषच्छिनाधिकरणं साध्यनिष्ठतादशप्रतियोगिता- 

काभावाधिकरणमित्यस्य तथाविधसाध्याभावाऽधिकरणान्तेन विवक्षणादिति । 
(वस्तुतस्तु अधिकरणमभेदेनाऽमावभेदमादृतयैव रक्षणमिद् कार्यमन्यथा कपिसंयोगी एत- 

दक्षत्वादित्यत्राऽन्यापतितादवस्थ्यम् प्रतियोग्यनधिकरणढत्तित्वविशिष्टसाध्याभावाधिक्रणताव्या- 
प्रकप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन मतियेग्यनीधिकरणकत्तित्वविरिष्टदेलमावत्वावच्छित्राधि- 

करणताकत्वमित्येव वा सम्यक् । कुत्रचिदूजागदीद्यामेव पठोयं इध्यते ) 
ननु प्रत्तयोग्यनधिकरणवृत्तित्वपिरिष्टसःध्याभावम्यापकतेनेवोपपत्तौ अधिकरणता 

व्यथ इति चेन्न । तादशाऽधिकरणताम्यापक्रतवं तादशाऽधिकरणताश्रयवृ्तिभदप्रतियोगिता+ 
ऽनवच्छेदकतव, न तु तादशधिकरणतालावच्छिकननिरपकताकाधिकरणताकत्तमदप्रतियो- 



सटिप्पणरी कामाहितम् । १५ 

अत्र च साध्याभवि प्रतियागिवेयाधिकरप्यं साध्यनविच्छदृककम्वन्य- 
न प्रतियोगिनो यदधिकरणं तददृत्तिन्वम् › नन परूमाधमावव्ने।ऽपि अयः. 
(क 

धपण्डाद्ः काटकक्म्वन्यन भुमाद्रमकदेऽप नातव्यातः। 

गताऽनवच्छद्कतम् , नत्र यदि सष्यमवनषनसर न् कगयमपवेलम्तदः 
क्त्ये अधिकरणमेदेनाऽमावमद्ःभमिन = प्रानयेःरव्यधणद्नम्यत म" ५.१ 4९1 

केवलद्ाध्यामावाऽनतिरिक्ततया कपिययोग एतव्रसवादित्यव्राऽव्यःसनादरम्मः प्रन 

योग्यनधिकरणन्रत्तित्वविशिष्साध्याभावतववल्टित्रनरूपकनाकािकरणनपयन्त = अवदः 
इति तद्यभयिवाष्थिकरणनापदभतिं भत्र । 

नञ प्रतियोपयनधिकरणर्रनत्व गषदत्वनःव इत्यस्य यम्यक्नवेऽकरणन वनतं 

वैफर्लामति चन्न । अधक्रणमदेनःऽमत्रमदाऽस्वं करण पद्ुशचन्यवन् कसते, दन्त 

एतद्क्षत्वमिाववति ब्र्नन्तर विशिष्टम्यऽरनर्तनय्ः दनय यन्याथङरणन्ववे दास्य 

वर्तिवादतिव्याक्ः स्यःदिन। 
कि प्रमेयत्वादिना स्वेषां व्यप्ङ्धवद् व्यभचरमत्रऽव्यन्त दन्वनद 

व्यापकतावच्छेदक्छ्वं वाच्यमियेतह्ाभाथमेवःशिक्धरणतापदमिति प्ययम् । 

नु साध्यतावच्छेद्कावरिख्नःनधिकरणत्वव्यपकदेनुर वच्छेदकार्थच्छि्नानधिक्रणःव- 

मत्यस्यते सम्यक्व सःध्यामवदेन्वमःवयोरय्ेरोऽयप क्षत्यभाव इति चेत्र | यथन वश 

वेयध्य भावात् । 
एतेन साष्यतावच्छेदकावच्छित्नानधिकरणन्वत्यःपक्परयोगेव्यधिकरणदे्वन 47 1- 

च्छिज्नाऽधिकरणताकलतवमित्यस्येव सम्यक्त्वे साध्याभावनिवेशो व्यथ इति निरस्तम् । य- 

या्चुतमूलस्प्रतियोगिताविसिष्टन्या या साध्याभावाधिक्ररणता इत्येवार्थः प्रतीयते । ३० स्वनि 

हपकाभावीयत-स्वावच्छेदकवच्छि्सामायिकरण्योमययम्बन्धेन । एवं च घटाभावादि- 

वारणाय साध्याभावनिवेशो अविद्यक इति । 

नातिष्याक्षिसिति । एवं च धुमामावाधिकरणाऽयपिण्डादेः माध्यतावच्छद्करमय गः 

सम्बन्धेन धूमादिमत्वविरदाननातिप्रसङक इत्यथः ! नन्वत्र महाक्रम घरन्वादत्यत्र मदा- 

कालभेदस्य कालिकिनाधिकरणतस्य अन्येषामपि स्वक्मेणाऽधिकरणत्वसच्वाश्र तेयोभिव्यधि- 

करणाऽपरसिद्याऽग्याप्तिसम्भवे तत्यरित्यागोऽनुचितः अनुपपत्तिसम्भवे आपततरन्याप्यत्वादि" 

ति चेन्न । यत्किचित्सम्बन्धेनाधिकरणलो्तवन्याप्िविरदादिति । सस्बन्धारोयािश्चत- 

निवेशस्तु सम्बन्धविरिष्टत्वं हेतो व्याधिः । वै° स्वावच्छि्नप्रतियोगिनिष्ठनिर्मक्नाकधि- 

करणतावद्धितवृत्तिसाध्याभावव्यापक्षभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन । प्रकारमुद्या निवेशश्च स 

भबन्धत्वसमानाधिकरणमियावरतिधर्माव च्छिज्ससताकयरातियोग्यावेकरणतावद्धि्दरततेसाध्या- 

आवन्यापकामवग्रतियोगिलं हेतौ व्याप्तिः । सम्बन्धसामान्यानिवेशस्तु सम्बन्धतिशिष्टान्य- 

लम् । वेगप्रागुक्तसम्बन्धेन 1 प्रकारसुद्रा निवेसश्व ताद्शर््रितयोगितादूटवत्वमिति । 

न च तथापि धुमाभावेवतः अयःपिण्डीयपरमाणोरपि सकलसाध्यामाववेदन्तगततया 

तस्य च कलिकसम्बन्धेनापि धूमानधिकरणतेया तशनिष्टाभावग्रतियोगितवस्य देती विरहानन 



१८ जागदीश्चीव्याप्चिषश्चषं 

क 

हृतखभावोऽपि प्रतियोगितादच्छेदकावनच्छिन्नप्रतियोगिष्यधिकरणः । 

हेत्वभावे प्रतियोगिेयधिकरण्यन्तु प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन 
दरतिवोग्यनधिकरणत्वघटितं वाच्यम् , तेन अयमात्मा ज्ञनादित्यादौ सा- 
ध्याभाववतो घटत्वादे विषयतया हेत्वभावप्रतियोगिमचेपि नाव्याः) 

हेलमावेऽ्पति। अपिना साध्याभावस्मुञ्यः, तेन विशिष्टसत्तावान् 
जतिरिव्यादौ नातिव्या्चिः। यपि साध्यामावोऽपीत्येव क्रमानुरोधाढकतु- 
मुचितम्, अपिद्राब्दादेव हेत्वभावस्य साभस्रम्भवात् । तथापि तत्पति- 
योगित्वं चेत्यग्रेतनतत्पदेनाऽनिर्दिष्देत्वभावपरामशौऽ सम्भवाद्, देत्वभाव- 
प्रतियागत्वं चेदयभिधाने च प्रन्थमोरवं स्थदितीत्थममिष्ानम् । प्रतयो 

दि (0 १ क 

गितावच्छेदकावच्छित्प्रतियोगीति प्रतियोगिपदं प्रतियोगितावच्डेदकताधर- 

तिव्यतिरिति वाच्यम् । शिरोमणिमते ब्यणुके परमाणो च मानाभावात् त्रसरेणविव वि 

श्रन्तेरिति तस्वौकरे तु समवयिन वहिसाध्यकधुमहेतौ व्यभिचारिणि अतिव्याप्त्याप- 
तरिति ध्येयम्। 

प्रतियोग्यनधिकरणत्वघरितमिति । एवं च यादशग्रतियेगितावच्छेदकाऽन- 
धिक्ररणवरत्तितमथः । अन्यथेक्तरीत्या गुणाभाववान् द्रव्यत्वाभावादित्यत्राऽग्यपतिः । प्रति- 
योगितवच्छदके यक्किशचित्वनिवेरो च घटः कपिसयोगादित्यादावतित्यिः स्यात् । तथा 

च युदरच्प्रतियोभितावच्छदकावच्छिननानधिकरणसाध्यनिष्ठतादसप्रतियोगिताकाभावाधेकरणं 
यदू याृशप्रतियोगितावच्छेद्कावच्छिन्नानधिकरण देतुतावच्छेदकावच्छिननतादशप्रतियोगितवं 
व्यापिरिति समुदितार्थः । 

परतियोगित वच्छेदकसम्बन्धेन प्रतिवेयधिकरण्यनिवेलप्य फलमाह तेनेति । ना. 
व्याप्तिरिति । एवं च प्रतियोगितावच्छदकीभूतसमवायसम्बन्धेन ज्ञानस्वपप्रतियोग्यनः 
धिकरणे घटादौ ज्ञानाभावसत््वादव्यापिर्नास्तीति । 

नन्वत्र वहिमान् धूमादित्यत्र साध्याभाववतो पटदिधूमावयवदेश्च कालिकेन समवा. 
येन च हेत्वधिकरणे प्रतियोगिनः सत्वेन प्रसिद्धस्थलेऽग्याधिसमवे तत्परिल्यागोऽतुषित 
इति चेन्न । साध्याभाववति साकत्यविरेषणसत््वेऽसत्रे चोभययैवाऽयमात्मः ज्ञानादित्य- 
तराऽग्यापतिः, प्रल्यान्तभवेण धूमामावसत्त्वाद् वहिमान् धूमादित्यत्र सकेल्याऽनुक्तावव्या- 
प्रिविरहादिति । अत एव यत्समानाधिकररणा इति ग्रन्थे स्वविशिष्टपदसच्वेऽसत्वे चोभ. 

यथा नव्यप्निरिति वक्ष्यति । 

साभ्यामवे प्रतियोगितावच्छेद्कावच्छिक्नवेयधिकरण्यविवक्षायाः फलमाह तेनेति । 
नातिष्यात्तिरिति । गुणादौ विरिष्टसत्तामावस्य सत्ताक्पप्रतियोगिस्रमानाधिकरणतयाः 
परतियोगिव्यधिकरणसाध्यामावस्य सामान्यादव्रव सत्वात्तत्र हेतभावस्वेऽपि नातिभ्यापि- 
रिव्यथेः । नन्वत्र षटदरततितविरिश्वाच्यतवान् षटत्वादित्यादौ साध्याभावप्रतियोगिद्यु- 
दव।च्यत्वाऽनधिक्रणाऽपहिच्याऽन्यापिसम्भवेऽतिग्याप्तिदानमनुचिताभिति चेन्न । प्रतियो- 



सटिप्पणरी कामदम् । ५ ॥, 
(न 

तसतियोगिं च देतुतावच्छेदकरूपेण बोध्यम् , तेन द्र्य मध 

कसम्बन्धनाऽवच्छदकम्य वैशणयरामाय, तन शतदा ानक्ादन 
(+ भृमल्वावच्छिननस्य काष्ठदेः संयोगसम्बन्धेन सत्वेऽपि नात्प्निः 
त्प्रतियोगित्व--हेत्वमावप्रनिग्रोगिच्छम् } पनुरावयद्रदकष्येणन  हेनुनाचः 

च्छेदकसम्बन्धेनेत्यपि बोध्यम्, तेन आन्मभिन्न द्रव्यन्वादिन्यादे। साध्याः 

माववति आत्मनि वरसमानस्य प्रतियोगितावच्छदकसम्चन्ध्रन परनि. 

मिभ्यधिकरणस्य कालिकारिसम्बन्धावनच्छिन्नद्रव्यत्वत्वावच्दिन्नामाषः 

स्य प्रतियोगित्वेऽपि दव्यस्वस्य नातिव्याप्तिः । 
न च हेतुतावच्छेदकसम्बन्यन प्रतियोगिवैयधिकरण्याक्त्यवाऽनिर्याः 

तिवारणसंमवात् हेतुतावच्छेदकसम्बन्धन प्रनियेगित्वविवक्षा व्यथति 

वाच्यम् । तथासति निधूमत्वव्याप्यवान् निर्वन्हितवदित्यादौ निवन्दि्वः 
भेदमादाय लश्चणसम्मवे निधूमत्वभ्याप्यर्यादरत्तरग्रन्ये वक्ष्यमराणाऽन्याः 
प्स्यङश्चकता पत्तेरिति ध्येयम् । 

हेत्वभावे प्रतियोगितावच्ेद कावच्छिक्तप्रतियोगिवैयधिकरण्यविव' 

षायाः फलमाह तेन दव्यतलादाविति । अन्यथा साध्यामाववति गुणादौ विशि. 

सन्ताभावस्य सत्तारूपग्रतियागिस्मानाधिकरणत्वादव्यापिरेव स्यादि 

ति मावः । अत्र द्रव्यत्वस्य साध्यतायां सकरठसाध्याऽप्रसिखाऽभ्यिर- 

कविवक्षयारप्यप्रतीकारादादिपदम् , तेन गुणवचवादिसाध्यस्यापसग्रहः । 

ग्यधिकरणत्वेत्वधिकरणस्नोमयाभाववदधिकरणवृत्तित्वस्य साध्याभवि वक्तव्यततयाऽन्या- 

प्रिवारणात् \ न चाऽग्याप्निवारणायोक्तप्रयासास्येक्षया परतियोगितावच्छेदकावनि्छिकनत्वनिवे- 

श्च एव न्याय्य इति वाच्यम् । सम्भूणेलक्षणे कपिसयेोगाभाववान् गुणत्वादि्यत्राऽभ्यापिवा- 

रणाय तथानिवेशस्याऽऽवस्यकत्वादिति ध्येयम् । 

नाब्याशिसिति । एवं च हदादौ प्रतियोगितावच्छदकताघटकसमवायमम्बन्धेन धू. 

मत्वावच्छिन्नस्य धूमदेः संयोगेनाऽसत्वात्राव्याप्िः। न च कालिकसम्बन्धन धूमत्वत्रच्छन्न- 

काष्ठादौ प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्त्वसत्तवेऽपि प्रतियोगित्वविरहात्मतियोगिपद्स्यं यथा- 

श्रुतार्कते एवाऽव्याभिवारणात् प्रतियोगिताकच्छेदकताघटकसम्बन्धपरतं वयर्थमेवेनि 

वाच्यम् । द्भ्य गुणकमौन्यत्वविशिष्टसतत्वादित्यत्राऽव्यतिः, अत्र गृणकर्मान्य^ववेिष्खं 

तामानाधिकर्यसम्बन्येन, दरन्यतवामाववति गुणादौ खरूपसम्बन्धेन गुणकमान्यत्वविशि- 

छरषत्तदिः समवायेन सत्वादिति ध्येयम् । 

एवं स्वरपसम्बन्धेन गुणकमान्यतवविशिष्टसत्तायाः समवयन साध्यत्वे जतिदुते स- 

दवेत सामानाधिकरण्यसम्बन्येन गुणकर्मान्यतवविरिष्टसत्तायाः समवयिनाभाववति गुणादौ 

दतोः सत्वादग्यापिवारणाय साध्याभावघटकपरतियेगिवेयधिकरण्येऽपि परतियोयितावच्छेद- 

कताधटकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकवेशिष्यं बोध्यम् । 

विरिष्टसत्तामावख-गुणकमौन्यतवविदिष्टसत्तामावस्य । अव्यात्तिरेष स्यादिति । 



२० जागदोशव्याप्रपचक 

विशिष्टसत्तादौ नाऽग्या्िः, न वा विचिष्टसत्तालादिना ताहशामावप्रतियो- 
नि सच्वादावतिप्रसङ्गः | 

यत्रकव्यक्तेकं साध्यं विपक्षो वा तत्र निधूमखव्याप्ये तत्वेन साध्ये 

(^ 

गि 

्रव्येतराऽखमवेवमा् वा प्रृते द्रभ्यत्वमिति ध्येयम् । 
देतुतावच्छेदकरूपेण हेत्वभावग्रतियोगित्वविवक्षायाः फठमाह नवेति । 

सत्वाद्विति । द्रव्यत्वादौ साध्ये इत्ययुवसतते । 
यत्कवयक्तिकमिति । तथाच द्रव्यं पृथिवीत्वादित्यादावव्याक्षिः खकटसा- 

ध्याऽपरसिद्धरित्य्थः | 
नयु इतोऽप्यस्वरसात्साध्यसामान्यामावस्यैव निवेशिततात्साध्ये 

रभ्य गुणकमौन्यतलवििषटस्वदित्त्राऽनयापिः स्वादितः । दीधितौ विशिष्टसत्तात्रा 
दिना-गुणक्मौन्यतरविि्ठसत्तातवादिना, तृरतायार्थध अवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं तस्य च- 
मविऽन्वयः। अथवा तृतीयारथोऽवच्छक्नत तस्य प्रतियोगिपद्यिकदेदप्रतियोगितायामन्वयः। 
अतिप्रसङ्ग इति । प्रतियोगितायां हेतुतावच्छदश्रावच्छिन्नतानिवेशे दरव्यं सत्वादिप्यत्रा- 
ऽतिप्रसङ्ग इत्यथः । । 

नन्वत्र धूमवान् वेरित्यत्र तादरवहिषटोभयामावप्रतियोगित्वस्य बन्दौ सत्वादति- 
व्याधिसम्भेव तलयरित्यगे कि बौजमितिचेन्न । समानाधिकरणयेद्रयोः प्रतियोगिनोः सच्वात्, 
व्यधिकरणयोश्वाऽधिकरणाऽप्रभिद्धेरित्ययेगोकीयवहौ तत्रतियोगि वाभावादिति न तत्रा. 
तिव्याप्निः । तिचच हेत्वभावपदेन हेतुताविरिषटन्यभ्रीतयोगिताकाभावस्य विवक्षिततात, हेतु- 
ताशिष्टयं च प्रतियोगितायां सवाश्रयदतितर-सवानाय्त्ितवोभयसम्बन्धेन, एवं चोभया- 
भवस्याऽतथात्वदेकन्यकतिहेतुकस्थले विशिष्ठभावस्य तथात्वेन तदभिधानादिति ध्येयम् । 

नयु हेतवभवि हेतुतावच्छेदकावच्छिजवेयधिकरण्यनिवेेनाऽपि द्रव्यं विरिष्सरत्वादि- 
स्त्राऽभ्यात्तिवारणसम्मवे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छि्ेयधिकरण्यनिवेशनमफलम् । न च 
विनिगमकामावदेव तभिवेशितमिति वाच्यम् । द्रव्यं सत्वादितयत्र विरिष्टसत्ताभावश्य हेत 
तावच्छेदकसत्तात्वावच्छिन्नवेयधिकरण्याभवेनेवातिप्रसङ्वारणसम्भवे प्रतियोगितायां हेतुता. 
चच्छेद्कावच्छि्त्वानिवेशेन लाघवात् इति चेत् । अत्र केचित्-हेतुतावच्छेदकावच्छिक्तवेयि- 
करणप्यनिवेरे सकलघाध्याभाववन्निषठ या हैवुतावच्छेद्कावच्छिन्नाऽनधिकरणब्रतित्विरिट- 
हेत्वमावनिरूपिताऽथिकरणता तजनिरूपक्ेतवभावप्रातियोगितं लक्षणवाक्याथः परवघन्ः । 
परतियोगितावच्छेदकावच्छन्नवैयधिकरण्यनिवेशे सकलसाध्याभाववन्नषठा हेतुत वच्छेदकाव- 
च्छिजञयादराप्रतियोगितावच्छेदकावच््छिन्नाऽनधिकरणता तादशप्रतियोगितावत्त्वहूपो लघुभूतों 
रक्षणवाक्या्थः पथैवस्यर्तति तजनिवेशः ! न च ममापि सकलसाध्यामाववनि्ठ यदम. 
च्छन्नाऽनधिकरणतवं तद्धमैव्वमथः, स॒ चातिलघुरेवेति वाच्यम् । एतादसार्थक्ररणे मूले. 

र प्रतियोगितायाः व्यापिलं व्याहन्येत इति दौधितिकृता गुवथौनुस्रणात् , अस्याऽपि 
दक्षणन्तरस्वादिति । 
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निन्दिलादौ चाऽग्याप्तिः, नत्र देखभावम्य वन्द्यः प्रक्र यत्रद्रपश्रा- 
प्वृत्तिवादत आह माध्यवदिति ५ । 

साकय्यं न देयमेवेस्यतत आह विप कष्यक्तिक इल्यनुपस्गरते। 
तथाच यत्नकथ्यक्तिरेव साध्याभाववती तत्र गगनाश््रतिघर्मवान् मगना. 
ऽन्यत्वादित्यादावन्याप्तिः, साभ्यामाववनः साक्रल्याऽप्रसिद्धरिन्यथः। 

नयु साध्यादिमेदेन व्यापेम्राचत्रैक एव विपक्षस्नत्रत्यलक्षण साध्या. 
भाववति साकस्यविशेषणं न दयम् , अङ्नोषत्वसप ३1! साकल्यं निवेदयमरतो 
दाषान्तरमाह निधूमतन्यप्य इनि । निधूमन्वस्य साध्यन्ते यत्रक्रव्यक्तिक 
मित्यनेनंव गनाथेता स्यादतो च्याप्यपयेन्तम् ¦ निधूमन्वव्याप्यस्यापि श्न 
हत्वादिना साध्यत्व बन्हामावस्य व्यमिचारिन्वाद मद्ा न दोषयिन्यन 
उक्तम् नृत्वन म्ध्यरडइत्र् ) निन्रूमन्वन्याप्यन्तन सयध्यु इन्यर्थः , दननकरमर| 

तथा च हेत्वभावस्य महानसीायवचन्दः साध्यामाववन्सकलान्नगनयपवनाश्- 
वृत्तित्वादव्याप्तिरिति भावः। 

इयनुषञ्यते इति । िमव्यत्यामेनेनि देषः । विपश्नः-रनिश्ितवाध्यामाववन । 
अश्चिषत्व रूपमिति । व्यापकतह्यमिन्यथः, तथाच ममन।र्तिधर्मन वव्य्क्रन्वस्य 
गमनाऽन्यत्वाभावे "गगनते' सवान्नोक्ःऽव्यपतिरेनि भावः ¦ गताना स्याद्धिनि। 
तथाव धूमत्वावच्छिन्नाभावसूपस्य निधूमन्वस्य मध्यत नस्यक्रतन यत्करः ततर्मिव्य- 
दिनाऽव्यप्तिरभिदितलासपौनश्क्यपत्तिरतस्तदपाय व्याप्य इत्युक्तमिति भावः । इद तु वो. 

ध्यम् । पूवर साप्य साकेल्यविेषणाऽग्यापनिरकता, इदानी ठु विपक्षो वेत्यस्याऽवतरणोकतरीन्यः 

साध्ये साकत्यविरेषणाऽपरवेशाभिप्रयिणाऽग्यापिर्च्यते इति प्रकरमभेदान्च पोनक्र्यं मन्तु 

संयोगेन दरव्यस्याऽव्याप्यदृत्तिवादिनवीनमते धूमाभावस्याऽव्यप्यवरत्तत्वान्करेवल न्वयित्वेन 
तद्विदाय व्याप्ये इत्युक्तमिति । तच्वन साध्य हति । तथाच धूमन्वत्रच्छनःमात्रव्याप्यवान 

वहि तवावच्छिनामावादिव्यत्राऽ्न्यापिरित्यथः । दधितो अद्ठिना आत्मह्वामःवव्याप्यन् मह- 

त्वाभावदत्यत्राऽ्व्याक्तिः संग्ररीता, तत्र देखभावस्य मटत्वस्य यावदान्म ऽगकतिन्वादि. 

ति ध्येयम् । 

अथ निधुमतन्याप्याभाववति सकलान्तगेतपवेत चत्रादो वबन्हयमाव्यन्तामावस्य 

कस्यापि वन्हेरस्वेऽपि बन्द्यमावभदस्थ सत्वात्तमादायिव लक्षणममन्वयः लक्षत प्रयोन- 

विरहेण देतवमभावप्रतियोगितायां देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिननवस्याऽमिवेशात् , देवता" 

वच्छेदकसम्बन्येन प्रतियोगिवैर्यधिकरण्यनिवेशेनैवोक्ताऽतिव्य्तिवारणसमवात् । न च रशक्ष- 

गेऽ्यन्तामावत्व्मेण हेतभावाऽनिवेशे धूमवान् बन्देरित्यादो सध्यामादवति अयोगोलके 

वन्दिभेदसत्वादतिव्यापषिरिति वाच्यम् \ धूमामाववति वहयादो बन्हिमेदाऽसत््ेनातिभ्यापि- 

विरहादिति । न च तथापि धूमाभवव्याप्यवान् वन्हिमदुभेदादिवयत्राऽव्यप्तौ परन्धकृतां ता. 

दर्मम् , अत्र भेदभेदस्याऽनवस्थाभयादधिकरणरूपतवमेव, तथाच तस्य प्रयेकं विधरान्ततया 
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बरहयक्व्त्तिवाऽसंमवक्ततर हेतुभेदमादायापि लक्षणगमनाऽसंभवादिति वाच्यम् । अशा 

ऽभावाधिकरणक्मदभेदस्याकाञ्चाभावत्मक्ाऽयिक्ररणस्वष्यतया तस्य च यपवद्विपक्षवरत्तितवेन 

तमादयिव लक्षणसमन्वयात् । नचेवं सति गुणवान् घटमभेदादित्यत्र देतुभेदात्मक्राऽऽकराशा- 

नवमादायाऽतिव्यापिवारणाय हेत्वमावस्य सकरसाध्याभाववशनिष्टवं हेत्वभाववेनेव तरि- 

वक्षणीयम् , एव चाऽनवस्थामयाद् षटमेदभेदस्याऽऽक्राशाभावह्पतेऽ्पि घटमेदभेद्वेन 

गयनामावः आकाञ्चामवि एत्र वत्ते न तु गगनाभावाधिकरणे शत्वधिकरणे' घटभेद्. 
मदतेनाऽपि गगनाभावस्य केवछन्वयितवे धटभेदो न घटभेद् इति प्रयोगापत्तेः इति 

नातिव्याप्ति", एवं चाकाश्याभावमादाय नोक्तान्या्िवारणमेति वाच्यम् । उक्तस्थले अक्रा. 

दराभावस्य हितुतावनच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगिवेयधिकरण्यविरेणाऽतिव्याप्त्यनवकाशात् 

उक्तविवक्षायः अकिश्चित्करत्वात् , बन्दिमदुभदंदेतुकस्थले साध्याभावाधिकरणस्य देतुरूः- 

व्रतियोम्यनधिकररणत्नेन देतुभेदरूपगगनासावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणत्वेनाऽग्याश्िविरहा 

दिति चेत् । सत्यम् । वन्द्यमावान्यत्वविरिष्टनिधूमतन्याप्यवान् बन्ह्यमालन्यत्वक्षेशिषटनिव- 
न्दहुत्वादित्यादावम्या्चिः, तत्र वन्ह्यभावभेदमादाय लक्षणगमनं त संभवति बन्द्यभावान्य- 

खविशिष्टनिधूमलन्याप्याभावयषदन्तःपातिनि बन्ह्यमवि वन््यमावभेदाऽसक्छात् बन््यभा. 
बरत्यन्तामावसादायापि टक्षणगमनं न संभवति तथाविधयावदन्तःपातिनि पर्वतचत्वरादौ 
कस्यापि वन्दवन्द्यभावात्यन्तामावकूपस्याऽसत्वात् । 

न च बन््यभावान्यत्वविशिष्टवन्द्यभावाभावो न वन्दि्कूपः किन्धवतिरिक्त एव अन्य- 

धा चन्ह्यभवि तादशविरिष्टासावबुद्यनुदयप्रसंगात्, तथाचाऽखण्डस्य विरिष्टहेतवमावस्य 

यावद्विपक्षव्त्तित्ान्नाव्यक्षिरिति वाच्यम् । विरिष्टाभावस्य विशेष्याभवेविरेषणाभावानतिरि 

ततवाङ्गाकतुप्राचीनमतावटम्बनेनेतदग्यिरभिधानात् , एवं च प्रतियोगितासंयोगाऽन्यतर- 
सम्बन्धेन वन्दिनेषोपपत्तो अतिरिक्ताऽमावाऽनभ्युपगमादिति फलितम् तादशविरिष्टाभा- 
वस्य वह्न्यमाव्रतवन्हुमयरूपत्वेन सकरसाध्याभाववनिष्टवाऽसभवात् । यदि च हेतुतावच्छे- 
दकसम्बन्धेन प्रतियोरिवेयधिकरण्यनिवेशेऽपि सकठपाध्यामाववत्पर्वतादौ वहन्यभावानधिक- 
एणदेशावच्छेदन वेदन्यभावनिष्टकालिकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतादरवहन्यभावाभावमा 
दाय नाब्याध्षिरितयुच्यते, तदाऽ्रिमलक्षणास्ेश्चया गोरवमेवेतदक्षगेऽस्वरसो बोध्यः । 

अपरे तु निवहितवस्य व्याप्यवृत्तितया तद्ेतुके प्रतियोगिवैयधिकरण्यानुपादानेन प्रति- 
योगितायां देठुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नतवस्येव निवेशनीयतया न मेदमादायाऽन्यापि- 
वारणाऽसमवः । न चेव विरिष्टसत्तादेतुके प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनेतयस्य व्य्रदृत्तिदानं 
दीधिततिकृतोऽसङ्गतं स्यदिति वाच्यम् । एकोक्त्यमिप्रयेण तदभिधानात् । घटः पटान्यल- 
वरिदिष्टवरपरसंयोगादित्यादविव पटाम्यत्वविरिष्टषरपरसेयोगामावस्य पटे प्रतियोगिवैयधि- 
वरण्यामविनाऽव्यापतिवारणायैव तदुपादानादियाहुः । 

अन्ये तु हेत्वभावस्य साध्याावरवत्रष्तवं न सम्बन्धसामान्ये, सवंसाधारणाऽनुगत- 
सम्बन्धत्वामावाद् गौरवाच, नप्यमावीयविरेषणतया, घटत्वाभाववान् परथिवाभिदादित्यादौ 
साध्याभाववति घरे हेतभावध्य प्रथिवीतवस्य समवयिनैव सत्त्वादव्यततिः, भावाऽभावसाधा- 
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अञ्न निरुकप्रतियोगिवेयधिकरण्यावाच्छश्नसाध्याभावव्यापक्नन।प्र 

च्छद् कं निरुकगप्रतियोगिवैयधिकर प्यावच्छिश्रयद्धर्मावच्छन्नामावन्वं ततृ. 
धर्मवच्वं भ्याप्निरित्युक्तो ठ न दोप इति ध्ययम् । 

रणदेशिकनिरोषणतायां मानामावान्, ल्यु देतुयनपहवनधन-तय मदयम्बन्े<+ 

तद्वाच्यम्, युज्यते वैतत् , तथासन्यनश्च पिज्ानम्य व्यभचरथः व्रर-यवं सम्भर 
तवच्छद्करे इेतुमत्ताग्रहविरोधितानियामक्सम्बन्यन सःव्यःमववर्निष्रन व+म" भ वच्छ 

दक्र वुल्यवित्िियतया हेनुतवन्छट वच्छिनन सवस्य नदृशषसम्बन्धन सध्यानन्र. 
वन्निष्रतवप्रहात् साध्याभाववति तादृशमम्बन्धन टेन्वमवप्रहस्यव सध्याभःववनि नुनाव. 

च्छद्कसम्बन्धन हेवुप्रदरूपन्यमिचग्प्रहूवरः धन्वन् , तथच वद्रन्यनवमदन्य ययक 
लिकमम्बन्धविचद्िन्नप्रतियोगिताकवेदहेन्यभवे.मवस्य च तटृशसम्बन्धन गधरा नः ^^ 

भःववनिष्रत्वःऽमावत् तमादाय चक्षणगमनइेमव'दव्यदुवरवरत्य-हुः । 
वस्तुतस्तु प्रतियेगिर वन्छेदकमम्बन्धेनव प्रलये गवयवक्छण्यं नितं प्रये गन 

यां च श्साष्यतावच्छेदक' देतुतवच्छेदक्सम्बन्धवन्टिननन्व निविष्र, नर जम्वन्धतर्दन्न. 

प्रतियोगित्वाऽनिवेरोन खघवादिदयाशयेनोक्ताऽ्व्याप्यभधनम् , वदन्यभवनदर्दना दैनु- 

तावच्छद्कसम्बन्धावीिदन्र््रितमिगिताकत्वाभावेन तमण्दाय रशणगमनःऽय भवात् । नन्व 

सति वृ्यनियामकमम्बन्धेन देतुनःयमव्यापिः तेन मबन्धन देत्वमावभ्य'अप्रमद्धः, नर 
सम्बन्धन प्रतियोगिवैययिकरण्यन्तु देन्वभवस्य प्रमिदधमेवेनि चन्न । प्र ्वानमते व्यनि. 
यामकसम्बन्धत्याऽ्प्यमवप्रतियो,गतवच्छदकन्वन् , वृत्यनयःसक्रमम्वन्धम्य्ऽनःवध्र- 

योगिताऽनवच्छेदकति च तेन सम्बन्धेन न्याप्यत्वस्यःप्यनन्युपगमात् एलदरक्षणानां च प्र 

चीनमतालुसारित्वात् , अन्थथाऽभावाऽमावस्याऽतिरिक्ततवेनेतदन्यगप्तुद्धावनस्यैवाऽमंगतेः । 

केविततुधूमवटन्योः सामानाधिकरण्यसम्बन्धावच्छिङरतियोगिताङ्नऽभावे एवं विक्षतः, 

पर्मेतदिद्रत्तितादवदन्यभावस्य हेतोस्तादशसम्बन्धेन धुमवत्वन साध्याभववत्तया दृशः 

सकलान्तर्गते तत्र देतुभेदस्याप्यसतत्वान्नाव्याप्त्यसङ्गतिरि्याहुः । 

निसकतेति । प्रतियोगितावच्छेदकरावच्छिन्नत्यथः । तेन विरिष्टसत्तावन जप्तेगिन्यादेः 

नातिव्यािः। प्रतियोगिवैयधिकरण्येति। तेन कपरिसयेगी एतत्वादिः्यादौ नाव्यापिः। 

साध्यामावव्यापकतावच्छेदकमिति । साध्यामावन्यापकतव्च्छेद्कत्वन्तु साध्या- 

भाववनिष्ठाऽत्यन्तामावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकलम्, तेन धूमवान् बन्देरित्यादो प्रमेयत्वा- 

दिना वदन्यभावस्य साध्याभावन्यापकत्वेऽपि न क्षतिः, न वा निधूमःवव्याप्यवान् निषन्दिः 

लादिव्यादौ नि्न्दि्वामावस्य कस्यापि बन्देः सध्यामावन्यापकत्वनिरदेऽप्यव्यप्नि, 

वदत्यभावामावत्वस्य व्याप्कतावच्छेदकलात्। 

अथ न्यापकताधटकाभवि साध्याभावसामानाधिकरण्यं यदि यथाकथित्सम्बन्धेनोच्यत, 

तदा वहिमान् धूमदिप्याद वह्यभाववति कालिकसम्बन्धेन धूमादिए्वरूपाभावस्य सत्तरन 

धुमाभावादेम्यौपकत्वविरदादव्यापिः स्यात्) न च साध्याभाववतनिष्टव हेतुतावच्छेदकसम्ब- 

नयेन विवक्षणीयभिति वाच्यम् । सत्तावान् नतिरित्यादो साध्यामाववति देतुतावच्छेदरु 
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अत्र जन्योऽन्यामावस्य साध्यवत्वावच्छित्प्रतियोगिताकतवं स्यति. 
बरख्लभ्यं, न हि मवति नीरो घटो षटन्य इति । 

नमु साभ्यवस््रतियोगिकरान्यत्वस्य धुमादिमात सखादभ्यािरत आः 
ह अत्रेति । तथाच साध्यवत्पदेन निरुटटश्चणयोपस्थापितस्य साध्यताष. 
च्ेदकवषिशिषटसाध्यवच्वावच्दिन्नपरतियोगिताकस्या.ऽन्यपदरथेकरेशेऽन्यः 

त्वे तादास्म्येनाऽन्वयात् साध्यवति च विशिष्टसाभ्यवसावच्छिन्नप्रतियो 
गिताकमेदाऽक्चच्ान्नाव्या्तिः, गुरधमस्याऽवच्छेदकत्वोपगमाश्च द्भ्य 
पथिषीत्वादित्यादौ दउभ्यत्वत्वविरिषटदरभ्यत्वावच्छिन्नरभेदाऽप्रसिद्या ना. 
इधयात्तिरिति भावः। 

सुम्बन्धन वृत्तेरसिद्याऽन्यप्तिरिति चेद्, दत्तोत्तरत्वात् । । 

सध्यवत्तदयक्तिमेदमादाय वन्हिमान् धूमादि्यत्राऽव्यप्तिमाशङते नन्विति ! दी. 
धितो अत्रेति । साध्यवदन्याऽत्तितमितिवाक्ये इत्यर्थः । षटकतवं सक्तम्यथः | स 
चान्योन्यामावाऽन्वयी । यद्वा विषयत्वं सप्तम्यर्थः, तच्च व्यापारादुबन्धित्वम् , अन्वयश्च स्य 
साध्यवच्वावच्छिन्न्रतियोगिताकत्वे । अन्येन्यामावस्य-अन्यपदयकदेशाऽन्योन्याभावस्य । 
अयमारायः । सम्रतियोगिकाऽन्योन्यामावातिरिक्तस्य सावधिकपरथक्त्वस्य सत्वेपि अन्य- 

पदस्याऽन्योन्यामाववदर्थकत्वमेव, न त्वाचायादिसम्मतं एृथक्ूपदप्यायलं युक्तम्, तथासति 
घटाद्न्य इयादिवाक्यात् घटाऽन्योन्यामावसंश्चयनिकृततेनपपत्तेः । न च घटालुथगित्याद 
षन्म्युपपत्तये 'अन्यारादितरते' इत्यादिपूत्ेणाऽन्याथकपदयोगे पञचमीविधनेनाऽन्यशब्दस्य 
पथकूपदपयोयत्वमावर्यकामिति वाच्यम् । सूत्रेऽन्यपदस्य एरथगादिपदोपरक्षकवेनेव तदुपपत्ते 

केवित्॒ यदि अन्यादिपदस्याऽन्योन्यामाववदर्थकःवं न स्यात्, न स्याद्रा तथगे 
पचमी पृथक्ेगुणविशिष्टवोधकाऽन्यादिपदयोगे प्म्या श्रुवमपयऽपादानमिः्ति सूपरमेव 
सिद्धतवादित्याहुः । 

अपरे तु गुणादौ प्रथक्त्वगुणाऽसम्भवेन द्रव्यादन्यो गुण इत्यादि प्रयोगानुपपत्याऽन्यो- 

न्याभावेस्येवाऽन्यपदाथंतावच्छेदकत्वमियाहुः ! 
[+ (५) ५ (~ (^ वसदुस्त॒ गुणदीधितो अन्योन्यामावारिरिकधथकूवस्य मिरासेन अन्यपदस् 

पृथक्पदपयौयत्वेऽपि अन्योन्याऽभाववदथ॑कल्वमेव । 
व्युत्तिः आकाङ्का-अन्यादिपदसमभिन्याहारः । तदेवं बल-प्रयोजक -तष्टभ्यं -तल्रयो. 

ज्य्ाम्दवोघविषय इत्यथः। नगुपदसममिव्याहारज्ानस्येवाऽन्यादिपदसमभिव्याहारजञानस्यापि 
अन्वायतावच्छेद्कथमावच्छिन्नपरतियोगिताकाभावाम्दत्वावच्छिननं परति हेतुत्वादिति मावः । 

जागदीर्यां निरूढ छक्षणयेति । न च साध्यव्त्वावच्छिच्प्रतियोगिताकस्य ठक्षणया 
पदरम्यत्वे पदाथेतया पदाथ व्युखत्तिबरुलभ्यतवोक्तिरसङ्गतेति वाच्यम् । विग्रहसमासयो- 
सतुल्याथकत्नियमेन विग्रहात्तथा बोधस्य व्युलन्नते समासादपि तथात्ेन विग्रहीयन्यु- 
सतस्तहक्षगागां भयोजकतया तहम्यल्तेः । अत एतोपषटम्मके षटान्य इति समस्तमुे्ष 
घटादस्य इति विग्रह्वाक्यमेवोक्तम् । 



सटिपणरीकासहिनम् । = 

किच प्रकृते निरूढलक्षणायाः सममिव्यरवि्पदयध्युय नैमयन्तरत पुय न - 

क्तिः, नहि साध्यवदादिपदमात्रे नाध्यक्त्ववच्छिन््रतिये गने लण्डसक्षणः किन अन्यः 
दिपदनमभिम्याहृते तत्रन्याशयः । उयष्रम्भङे ममस्नं शह वइममप्ने-कतरनमम्नरधप्र्' 

क्येऽप्यन्वेयितावच्छदकारवच्िन्नप्रतियेगिताकयस्य व्युः्यनवललन्यनयः विप्रहममनय. 
क्ययोः समःनाथकत्वनियमभ ङ्गे नत सूचनाय । 

केचित्तु साध्यवद्न्यत्या्दयमस्नस्यकेष्ये न लक्षणा चिन्त् विप्रन्वे उ्यम्यवन क 
स्मरणेन तथाऽन्वयः । यद्रा समासस्यले व्युत्पत्तिवचित्यात् नामाथयेर्मद सवइ युपगमन 
साध्यवदादेरन्यपदारथे मेदे निरुक्प्रनियोगिताकवसम्बन्धेनाइन्वगरः, एव च तव्याऽ्पदथ- 
त्वेन व्युत्पत्तिवललभ्यत्वोक्तिरपि समञभवन्याहुः 1 

नु तथापि अन्वरथितावच्छदकर्वाच्छनग्रतयगिनाक्रन्वाऽलःन", नथ मथा नम. 

सर्मासन्यादारनानक्रायतावच्छदककेरग्रमिष्रान्वयितावच्छदकत ननथःऽनाद्रष्यन 4. 

रूपितप्रतियपितामम्बन्धारवच्छिननप्रकरनवच्छदकन पयाप्यधिक्ररणनव, तथःऽन्यादपदम, 

मभिव्यादार क्ञानकायदावच्छदककेरग्रविषटमन्यपदःथ॑च्दशाऽन्यन्याभव वेशय निरन् 

प्रतियेगितासम्बन्धाबीच्छिदचप्रकारतावच्छेद्कतापयाप्यधिकरणन्वेमत्र व्यम् , नस्य च 
साध्यवतो इत्यायसमस्तस्थले विभक्त्यथप्रतियोगितवस्य प्रकारतया सेसगतया वा भानाभ्वु- 
प्रममसंभयेपि समस्तस्यल प्रतियोथित्वस्याऽसम्यतया न सम्भव इनि चत् । मेवम् ¦ सा्नः्प. 

रस्परया वा तादशान्योन्याभावान्वित््रीतयोगताया प्रकासताव्च्छदश््वमेकोमयसाधारणं 

्रकृतेऽन्वयितावच्छदकतवम् ! अममस्तम्थले साक्षादन्येन्यःमःवःन्विनतिभक्त्ययप्रति- 
योगितायां साच्यकवच्वादयवच्छि्त्वसम्बन्धन माध्यत्रदादः प्रकारतया माध्यवदादस्तदवच्छे- 
दकतवम् ¦ समस्तस्थठे ठु साघ्यवदादिपदस्य साध्यक््वावीच्छनग्रतियागिताके लाक्षगिकतथा 

परम्परया ऽन्येोन्यमःव।न्वितप्रतियोगितायामवच्छिन्नत्वस्य प्रकारतया साध्यवत्वादेस्त शव- 

च्छेदकतम् दश्भेदनिष्रविेष्य [क (न 

केचित्तु अभसमस्तस्थले तादृरमभेदनिष्टविदष्यतानिरूपितग्रकारतानिरूपितश्रकारता- 

वच्छेदकत्वं तत्, एव च तद्धमवच्छिननप्रतियोगिप्रकारतानिरूपितप्रतियोगित्वप्रकारता- 

निरूपितभदीविशेष्यताकशाष्दं प्रति तद्ध्मावच्छन्नाबोधकपदसमभिन्याहनपश्चर्मापद्- 

सममिव्याहृतान्यपदज्ञानखेन देतुतवमेकं, तद्धमावीच्छन्नतप्रकारतानिदयितप्रतियोगि- 

तवप्रकारतानिरूपि ताधयत्वप्रद्ारतानिकूपितमेदविेष्यताकल्चाब्दं प्रति तदमवच्छिन्न- 

बोधकपदसममिन्याहृताऽन्यपदज्ञानत्वेन चाऽपरमित्याहुः । तदसत् । उक्तरत्मैव सामे- 

जस्ये धर्मभेदेन समस्ताऽसमस्ते देुतवद्वयकल्पने गोरवात् । न च भवन्मतेऽपि कथम. 

कदतुतम् १ असमस्तस्थके प्रतियोगितवस्य समस्तस्थरे चाऽश्रयस्य प्रकारत्ात् › प्रमेयाः 

दिपद जन्यप्रेमयत्दिप्रकारकवस्तुसत्ताद्भेदबोषे व्यमिचोरेण जन्यतायां प्रकारतावि- 

ञचेषनिवेसस्याऽवर्यकःवादिति वाच्यम् । तादृभेदविरेष्यतानिरूपितसाक्षादरपरासाघार- 

णोकप्रतियोगित्वप्रकारताया एव जन्यतावच्छेदकत्वात् । 

अपरे तु प्रतियोगिलविरेष्यतनिरूपितस्वावच्छेदकावच्छिनतवसम्बन्धावच्छितप्रकार्- 

तावच्छेदकल्मेदोभयस्ावारं पअह्ृतेऽन्वयितावच्छेदकत्वम् , तद्धमोवच्छिन्रत्वसम्बन्धाव- 

३ जा० व्या० 
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तद्धभविशिषएरवोधकपदसममिन्याहतनाऽन्यादिपदेन)ऽपस्थापितेऽन्य- 
ष ~ ऋ ९ (8 वि 

त्वादौ तद्धमौवच्छिक्नप्रतियोगिताकवभ्रकारणेव तादात्म्येना$न्वयों न तु. 

च्छननप्रतियोगिप्रकारतनिकूपितप्रतियोेलप्रकारतेव जन्यतावच्छेदिका असमस्तस्थटे वि- 
भकत्यथप्रतियोगितायां साध्यवत्वारवच्छिनत्वसम्बन्धन साध्यवददिरन्ययः । समस्तस्थले 

नु साध्यवददिपदस्य लक्षणया साध्यवत्तवायवच्चछिननप्रतियोगिताकरो नार्थः, किन्तु प्रतियोगि. 

नाकमात्रं त्र दाक्या्थसाध्यवदादेः साध्यवत्वायवच्छिजञत्वसम्बन्धेन प्रतियोगितायाममे- 

यः एकनामार्थेऽ्परनामाथस्य भेदेनाऽन्वयस्याञग्युखन्नतेपि एकनामा्थयोः परस्परं मेदेना- 
ऽन्वये कुतिवत्तमानत्वयोरिवे बाधकामवित् दि्याहुः । 

वस्तुतस्तु तादुशमेदनिरूपितोक्तप्रतियोगिविषयतेव जन्यतावच्छेदिका सा चाऽसमस्त- 

स्थले प्रकारता ससगता च, समस्तस्थके ससगेतेव आश्नयस्याऽभदसम्बन्धेन प्रकारतया 
ऽभेदस्य प्रतियोगितावच्छेदक्ातमकभेदाऽमवरूपतया नीलो घट इत्यादौ नीललादातिव 

प्रकृते तृक्तप्रतियागित्व एव पथ॑वसानात् 1 

साध्यतावच्छदकविरिष्टसाध्यवखावच्छिन्नप्रतियीगिताकिस्येति । सा 
ध्यतावच्छेदकतापरयाप््यधिकरणधर्मनिष्ठाऽवच्छेदतानिरुपकीभूनसाध्यवच्प्याप्तावच्छेदकता- 
कप्रतियोगिताकष्येत्यथः। तेन तततद्रहिमाने बहिधयोभयवान्न वहिमतप्वतो नेत्यादेभेदानां 
महानसादौ सत्त्वेऽपि न क्षतिः । 

महानरसायवहयायवच्छिननप्रतियोगितकिभेदमादायाऽव्यप्षिवारणाय साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिसाध्यनिष्ावेच्छेदकताकप्रतियोगितकेमेदस्याऽवदय विवक्षणीयतया प्रपक्त दर्यं पृथिवी- 
पवादित्यत्राऽव्याषिं निराङ़्ते गुरुधमेस्याऽवच्छदकत्वोपगमानच्चेति । नाव्यासि. 
रिति । इदमुपलक्षणम् कैवुप्रीवादिमत्ववान् घटत्वादित्यादियुरधर्मसाध्यके साध्यावच्छिन्नप्र 

तियोगित्व्याऽप्यप्रिद्धिरर्टव्या 
केचित्तु ननु साध्यवदन्य इत्यत्र महुबन्तग्रतिपायतावच्छेदकपाध्यसम्बन्धरूपसाध्यव- 

स्वस्याऽन्वयितावच्छेदक्पवेऽपि साध्यक्षया गुरतयाऽमावग्रतियोगिंताऽनचच्छेदकलेन तदव. 

च्छिन्नपरतियोगित्त्वःऽपरसिद्धिः । न च पटः कम्बुप्रीवादिमदन्य इत्यादिवाक्यप्रामाण्यानुरेधना- 
ऽन्वयितावच्छेद्कनिूपितं पारिभाषिकमवच्छिन्नत्वं प्रतियोगितायां भासते इति, गुरुधमे. 
ऽपि प्रतियोगिताऽवच्छदक इति वोपेयमिति न दोष इति वाच्यम् । कम्बुप्रीवादिमात्राप्ती- 
सादो भ्रमात्यकशचान्दबोध इतयुत्तरविरोधादिति चेन्न । साध्यवत्वं हि अत्र साध्यमेव विवक्षित 
मतुबन्तप्रतिपाद्यतावच्छेदकत्वश्य मतुबन्तजन्यबोधे संप्रदायमते मतु्बथसम्बन्धथेव तद्वार 
मल्युप्पकृःयथखयाऽपि प्रकारत्वामत्याशयात् ! न च कम्बुप्रीवादिमच्ववान् घटत्वादिलयत्रा 

ऽव्यापनिरिति वाच्यम् । तेत्र भ्रमात्मकव्यागिन्ञानादेवाऽनुमित्यङ्गीकारादिति परुः । 

वस्पुतस्तु अन्योन्याभावप्रापियोगीताऽनवच्छद्कत्रे सति उृत्तिमत्वहपकेवलान्व धरेत्वख 

-ग्षमेसाधारण्यन तत्साभ्यकाऽ्यपतेमूखोक्तषे एवाऽन्तमंव इति ध्येयम् । 
। साषयनूसदा्स ` साध्यावच्छिनतियोगिताकष्य" नान्यपदार्थेऽन्वयः, नाधत् , ना- 
परि तदेकदेे पदाथः पदा्ैननवेतत्यारदयुतयततरोधादत आह अन्त्वाद्ाविति । 



साटंषणतीकामहितम् । २९ 

तद्धमाश्नयप्रतियागेताकःवनस्यन्र व्युन्पत्तो प्रमाणमाह नदति । तादश 
त्पस्यस्वकिार नघ पातध्टरभ्रात्तयागकमदसस्वान्नालटा धरा प्रशास्य 
इत्यप व्यवहारः स्यादद्दात मावः 

अत्र च द्रव्य धटान्यदिद्यायप्रयागात् यश्नि्ठप्रतियोभिताक्त्वनाऽन्या 
दिषपदेन भेदा बोध्यते तदर्बृत्तिधमस्येवा$नुयोणितावच्छुदकस्वान् तत प्व 
घ्रा धटन्य त्यस्य वारणसम्भवात् नीटघटत्वस्याऽनुयोगितावच्ेदक- 
तव पयन्ताऽयुधावनामिति मन्तव्यम् । 

ताद ् म्यदाऽन्वय इति । व्युत्पात्तवचित्य द्िट शषः! उत्तरपदस्यव विक्षिष्ट लक्षण, 

इतरं तात्पयप्राहकं, एवं च न कर्धिद्वरोध हृव्यपि कश्चित् 1 
‰# ५, [क्न [क । ४५ क ५ 

तद्धमावच््दिश्चप्रनियोगिताकत्वप्रकारणेवानि । पवरकारव्यतच्छद्यमःर 

नत्विति । एतन प्रया्निनितेरानमपि सूचनम् । ॥ 
नन्ववमभेदमम्बन्धन साध्य्न्छनय्रतियोगनाकविशिष्रमदवदब्रनिन्वमेते लक्षणं पय 

वसन्न, सक्षणवाक्याद् यदशविचिष्टाथः प्रतीयते तस्यैव लक्तणन्वात् , एवं च अनुभनि्रतु- 
तावच्छेदकव्यप्तिजिज्ञासया एतननिरूपगऽथान्तरं, कधवादुकतप्रतियागतामंसगकमाध्यवष्रा- 

धणकभेदघटितव्यापेव'ऽनुमिनिहतुनवच्छेदत्वादिति चेन्न । रक्षणवाक+ तालरयप्रयुकबोधवि- 
षयविरिष्टाथसयेव लक्षणत्वन याददाग्याभिक्ञानमनुमितिहवु्स्यमेवाऽखय ता््येण तादशव्य- 
पज्ञानतात्यप्रयुकतमङृतरक्षणवाक्यादपि तादरमनसबेोधमम्भवेन ताह्काव्यप्तरेवं लक्ष. 
णाथतरात् । क ॥ 

वस्तुतस्यु रक्षणवाक्याधस्येव लक्षणप्वऽपि नाथान्तरं, शरीरगोरेऽपि तदथष्याप्तरय 

लघवान्तरेणाऽनुमितिहुतावच्छदक्त्वात् , खाधवन्तरं च अवच्छिन्नत्वं न साध्य, प्रति 

योगिता नावच्छिन्ना, भेदो नेोक्तमरतियोगिताक इत्यादि बहुविषोपनीतमानादौ असुमितिसा- 
मरस्याः प्रतिबन्धक्रत्वाकत्यनेन । अत एव सिद्धान्त व्यापकमामःनाधिकरण्यकपन्यप्तरप्यनु 

मितिदेतुतावच्छेदकतवे वक्ष्यमाणमुपपद्यते, अन्यथा तत्रापि दारीरलाधवेनः स्व वच्छन्व्याप- 
कृतावच्छेदकसाध्यतावच्छेदकायच्छिक्नमामानधिकरण्यसम्बन्धन हेतुतावच्छदकवत्वसव ग्यः 
पितवोचित्यादिति त्वम् । _ . व ना 

अचर चति ! नत एवेति. अन्थादिपदमममिव्यादारज्ञनयाभ्नुयागितःगच्छेदक्त 
च्छेदन अन्ान्यामावादिशष्दं प्रति देतु्म् , तथा अनुयोगितावच्छेदकश्च प्रतियोग्यतरतति- 
धमे इति ब्युतपत्यनुरोधदेवेत्यथे. | 

वस्तुतस्तु दरव्यं घटान्यदित्यादिप्रयोगवारणाय अन्यादिपदसममभिष्याहारज्ञानं असुयेः. 

गितावच्छेदकाऽधिकरणाऽद्रत्तिथमोवच्छिन्नप्रतियेगिताशाभावश्ाग्दं प्रति कारणमेतादश्र- 
त्यैव कार्यकारणभावः कल्प्यत तावतापि द्रभ्य॒घटान्यदित्यादिभ्योगवारणसम्भवात् , न 
तूक्तरीत्या कायकारणभावः कहप्यत, एवं च दरव्यं घट नधदित्यादिधरयोगस्य यथा वारणं तथै. 
व घटो घटान्य इत्यादि प्रयोगस्यापि वारणसम्भवोऽत उक्तं नीर घटो घटान्य इति । एत 

नाऽन्यादिपदसममिव्याहारज्ञानखाऽदुयोगितावच्छदकावच्छेदेनाऽन्योम्यामावगेधकत्वऽपि ध- 
टप्रितियोगिकस्य धटपटोभयान्योन्याभावस्य घटत्वावच्छेदेन सम्भवत्ताद्लामानमादाय धटे 



२८ जागदीक्षीव्याप्रिपश्चक 

नीलो धटो धटान्य इत्येव सम्यक् पाठः, तथेव प्रृतोपयोगित्वस 
तेः ' घरादन्य इति पाठस्तु साध्यवदन्येत्यत्र पञ्चमीसमासे छुप्तविभक्ति 
स्मारितप्रतियोगित्वे पकृत्वथतावच्छेरकवच्छिन्नत्वस्य ससगेमयाद्या 
भानमादत्य कथच्चित्सङ्मनीयः । 

घटः परे। नेत्यादौ तु परपद मुख्याथपसमेव न तु प्रकृत इव परन्वाव- 
च्ननप्रतियोगिताकपरम्, निपाताऽतिरिक्तस्थले एव नामाथयेमेदान्व 
यस्या.ऽब्युत्पन्नतया नञपस्थापिते मेदे पटत्वावच्छिक्नप्रतियोगिनाकत्व 
संसर्भगेव पटस्याऽन्वयसम्मवात् । पटत्वावच्छिन्नप्रतियेगिताकत्वन्तु 
परटन्वपवाच्डश्नत्व प्रातयागत्व चात {जतयपवे विशष्यावश्षणमाकप 

न सस्तमःऽ नतु वस्तुगदया पटत्वाऽबच्छन्न यतप्रातयागत्व ततरमात्तप् , 

पशो नन्यत्र पटत्वावच्छिन्तःवस्याप्यनुभवसिद्धत्वात् , अन्यथा प्रतियोगि 
व्याक्तमिरेव तत्तद्धिशिवुदध्युपपत्तो परत्वादेस्तदवच्छेरकत्वमेव न स्याः 
त् , मानाभावात्, अत पव केवङान्वयिग्रस्थे वन्हिनोस्तीत्यत्र वन्दित्वं 

घटान्य इति प्रयोगवारणाऽसम्भवेन नीर्धटोपादानं व्यथमिति पराप्तम्। 

ननु नीटघटत्वस्य कथं प्रतियोग्यत्रत्तित्वमिनि चत् । विशिष्टसंत्तावान् गुणान्य इति प्र. 

योगाऽनुरोधेन य॒द्धमावच्छिन्नव्व प्रतियोग्यवृत्ति यदधर्म वा प्रतियोगिवर्तिताऽनवच्छदकः 
तद्धमावच््छिक्नमेव भदानुयोगितावच्छेदकमिति न कोपि दोषः । नीरघटरलावच्छिननवत्तवं च 
वटोऽङततीति । # ६.८ ॥ 1 

ग्रतोपयोगिस्वसङ्गतरिति ! अत्रापि साध्यवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता़ इव घट- 
त्वावच्छिननपरतियोगिताके क्षणा । तथाच ट्टन्तदाष्छन्तयोः साम्यमिति भावः । 

धरादन्य इताति । अत्र प्राचीनमते पञ्चम्याः प्रतियोगित्वमथः ' तत्र घरन्वावच्छ- 

जस्याऽ्ययतासम्बन्धेनाऽन्वयः । धर्मिपारतन्त्येण धटत्वदिरपि अवच्छिक्नत्वसम्बन्धेन तत्रा 

ऽन्वयात्, एकत्र विरेषणत्वेनोपस्थितस्यान्यत्र धर्िपारतन्त्येणन्वयस्य सवंमतसेद्धत्वात् , 
प्रतियोमित्वश्य व्युतत्तिवेचित्येणाऽन्यपदाथकदेे भेदे निशूपकतासम्बन्धेनाऽन्वयः। 

न॒धटादित्यादौ यदि पञ्चम्याः प्रतियोगित्वम्थस्तदा घटनिष्टप्रतियोगिताया 
क क 

निरूपकतवसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽभावो बोधविषयो वाच्यः, एवं च निरूपकत्वस्य 

वृत्यनियामकतया तास्शाऽमवाऽग्र्िद्या म॒ सम्भवतीति न्वनिरनुयोगित्वमेव पञश्चम्यथः 

स्वीक्रियते, तत्र प्रत्यथस्य घटदिः स्वद्रत्तिघटवावच्छिननप्रतियोगितानिकूपकताकेत्वसम्ब 
न्धेनाऽन्वयः ! अनुयोगितायाश्वाऽ्ऽश्रयतासम्बन्धेनाऽन्वयः । समास्य च उभयमते धट- 

पदस्य घटःवावच्छि्नप्रतियोगिताविरिष्टे अनुयोगिताविशिषटे वा लक्षणा, तत्पुरुषे पएवंपदस्य 
तततद्विमक्त्यन्ताथेविशिष्टे लाक्षणिकत्वात् । 

यक्िश्चित्यादिव्यक्ते परो नेत्यादयप्रयोगेण नभश्थरेप्यन्वयितावच्छेदकावच्छिन्चप्रतियो 
गिताकतव व्युत्पत्तिब्रललभ्यं तत्रसङ्गादुपपादयति घटः; परा नेत्यादो त्विति , सुख्य- 

यपरमेव-परत्वावच्छिन्नपरमेव । अभ्युस्पन्नतयेति । राजा पुरषः भूतलं चट इत्यादा 
करमेण स्वत्त्वाऽयेयतासम्बन्धेन राजमूतलदेः परषधयादावन्वयाऽबोधाद्विकेष्यतासम्बन्धेन 
-तादातमयसम्बन्वानवच्छिनननामाथनिष्मरकारताश्चालिबोधं प्रति नामोत्तरविभक्त्यपस्यप्यत्वध्य 



सटिष्पमटीकासाहितम् । २९ 

अवच्छिक्नतवे प्रतियोगित्वं च ससगमर्यादया मास्ते इति स्वयमप्युक्तम् 
इत्थ च प्रमेयं नास्ति कम्वुश्रीवादिमान्नास्तीत्यादिक्चाब्दरवो धानां सस 

मको टावेव प्रतियोगितायां प्रमयत्वावच्वलिन्नन्वावगाहितया भ्रमत्वम्, सस. 
गेभ्रका(रसाधारणविशषणविशेष्यभावस्येव भ्रमत्वघट कत्वात् , अन्यथा 
स्वरूपक्षम्बन्धेन प्रमेयत्वःयवर्दिश्नप्रतियागित्स्याऽटीकतयाऽखण्ड- 
तत्सम्बन्धेन प्रमेयस्य अभावे धर्मिणि अन्वयाऽसम्मवेन भ्रमत्वाऽदुपपत्त, 
सदुपरगेणाऽप्यसखतः संसगमयांदया भानस्य मणिषृताऽनङ्कीकागात् 

कलप्तन पटत्वाषच्छि्प्रतियोभित्वसतम्बन्धेन चाऽमावे श्रमेयस्य स 
सवेन तादशसम्बन्धेन भ्रमत्वस्य वकतुमश्चक्यत्वात् । परत्वदेरन्वाधेता- 

निपातापस्थाप्यत्वत्य च प्रयोजक्रतयेति भावः । ससर्गणेवति । तथाच परन्ववच्छिन््र- 

नियागिताक्छत्वं सम्बन्धिधया भासन न तु लक्यनावच्छदकतयेनि मावः । निपाताऽनि- 

्नामाथयोरव मदाऽन्वयस्याउव्युलन्ननया नयं घटादस्कमम्बन्धनारन्वयनम्भवादि । 

दत्थ चात । विरेपणविरेष्यमावापन्नस्य स्त्व चदखथः । इदन्तु तत्वम् । यत्र 

न्वेयितावच्छेदकावच्छन्नस्य प्रतियोगित्व प्रकिदं ततराऽन्वभितावच्छद श्य वच्छित्प्रतियोगिः्व- 

म्बन्धावेच्छिन्नतादश््रकारताया एव तादशसमभिव्याहारक्तानकायतावच्छद्कतवं, कम्वर - 

दिमाश्नास्तीलादो तु नञ्पदसममिग्याहारज्ानकार्यतावच्छेदकं न कम्बुप्रीवादिमत्ववच््छिन्न- 

परतियागतासम्बन्धावच्छित्रतथाविधप्रकारताराचिव्वं गुरधमे अमाव ेयोगितावनच्छेदकतावि 
रहेण कम्ब्रीवादिमन्तवार्वाच्छननप्रीतयेगितया अग्रसिद्धःवन तथा वक्ुमद्यक्यत्वात् , भिन्ु 
तत्र कम्बुप्रीवदिमत्वनिष्टसां मिकविषयतानिकूपितअवच्छेदकत्वनिष्ठसासर्गिंकविषयतानिरूपि- 
तनिरूपितलनिष्ठसां समिकविष्रयतानिरूपितप्रतियोगित्वनिष्टसांसर्गिं विषयताया एव तत्व, तथ' 

च तादरावाक्यजन्यबेधेऽवच्छेदकलवाशे कम्वुप्रीवादिमत्तवक्य भ्रमतवस्वीशारान्नायुपपाततिरिति । 

नयु भ्रमत्वं हि तदभाववति तपकरारकत्वम्, तथाच सांसर्मिकविषयतायां प्रकार 

तात्ववि्चष्यताप्वाभावेन सम्बन्धांशे श्रमत्वं दुरपपत्नम् , न च तदाभाववन्निषठविषयतः- 

निकपिततन्निष्रविपयतारारस्त्विमेव भ्रमत्वमिति वच्यम्, तथासति इद् रजन- 

मिति ज्ञाने इदमशेपि अरमत्व।पत्तरिति चेन्न । सांसर्गिकविषयतायां ्रच्मरतात्वन्यापक- 

विरेषणताताङ्गकारात् । तदेवाह-ससभैप्रकारसाछारणेति । नचैवं सति अवच्छेद 
कते कम्बुप्रीवादिमच्वामार्वनिणयदशायां कम्ब॒रीवादिमान्नास्तीति प्रतीत्यनुपपतिः, भवन्मते 
तस्याः ताद्शबाधप्रतिबध्यतावच्छेदकाकान्तत्वादिति वाच्यम् । इष्टापत्तः । धधर्प्रतिबध्यता' 
वच्छेदककोरौ प्रकारतायां सांसर्मिकविषयताभिन्नत्वस्य वा निवेशात् । 

ननु कम्बुप्रीवादिमा्नस्तीत्यादौ अभावांशे घटत्वावच्छि्नतियोगितासम्बन्धेनं कम्बुपर 
दादिमत्वावच्चछिन्तस्य मानसुपेयते, तथावेयं प्रतीतिभरमाप्मिका घरत्वावच्छिननप्रतियोगित्ताय। 

कम्बुप्ीवदिमच्त्वीवीशशषटस्य सम्बन्धत्वामावेन तत्सम्बन्धेन तदभाववति अभावे ततरएताः 

दिव्यत आह क्टपेनेति । प्रमेयस्य -पटात्मकप्रमेयस्य । 

तारश्चप्रयोगापलापापत्तरिति । तथाचाञन्वयितावच्छेदकतापयाप्तयधिकरणधः 



९, 

३० जगदीक्षीनव्याप्रिपश्चकं 

ऽनवच्छेदकतया तदवच्छिन्नध्रतियोगित्वसम्बन्धेन प्रमेयत्वादिविन्षिष्ठ- 
स्वाऽन्वये निराकाङ्कत्वाचच, अन्यथा घटवत्यपि घटे नास्तीत्यदिः प्रमाणः 
त्वापत्तः, तत्तद्घटन्वावच्दश्नप्रतियोगित्वसम्बन्धन धघटविशिष्टस्य घट 
विशषाभावस्य तत्र सात् । 

पतेन सन्तासमवायिन्यपि शुणादो विरिष्ठसत्तालवावच्छिन्नस्य सम. 
व येनाऽसस्ववत् घरत्वाचच्छिन्नवतोऽपि घटाद्यभावस्य न तादशलम्ब. 
स्येन प्रमेयत्वादच्छिन्नदसम्, अतः प्रमेयं नास्तीत्यादो घरत्वावच्छन्न. 
प्रतियोगिन्वसम्बन्धेन प्रमेयत्वावाच्छन्नस्यैवाऽभावांशे भरमल्वमित्यपि 
प्रत्युक्तम् । घरत्वादेरन्वयिताऽनषच्छेदकतया तद्वच्छिन्नप्रतियोगिता- 
सम्बन्धेन भमेयत्वविशिष्स्याऽन्वये निरकराङ्घतया तथाशाब्दरस्याऽसः 
सम्भवादिति ध्ययम् । 

नखो घटो नास्तीत्यादौ तु मीटघटत्वस्याऽन्वयितावनच्छेदकत्व ता. 
दशधमीवच्छिश्नप्रातियोगत्वमेव ससमेः,न तु नीटत्वघटत्वादिभ्रल्येकध- 
मावच्छिन्नपतियो गित्वम् , नीरुपटस्य पीतघटस्य वाऽधिकरण तादश 
परयोगाऽपलापत्तेः। नीकोपलक्षितस्य घरत्वमा्रस्याऽन्वयितावच्छेद्कत्व 
तु घटत्वावेच्छिप्रतियागित्वमेव तथा । 

सयोगेन घट! नास्तीस्यादौ तु वृतीयाविभक्तेनोवच्छित्वमथेः, सलर्गी- 
भृतप्रतियोगितायां तदन्वयाऽसस्भवात्, किन्त्ववच्छिन्नप्रतियागिताक्- 
च्व, प्रतियोगित्वमात्र चा, अवच्छिन्नत्वस्तसगेण सयोगादेस्तनःऽन्वयादेव 
विशिष्ठरामसम्भवात् ! न चेषं सयोगेन घरामावस्येव समवायेन घटति- 
रिष्टद्र्यत्वाथावतया समवायेन कपाञे धरो नास्तीति भ्यवहाःरापात्तः, 
तृतीयान्तसममिव्याहारस्थरे तदुपस्थाष्यग्रतियोगित्वस्येव सक्षगैतया भ्यु- 
त्पक्नत्वात्, समवायाचच््छिक्नघरप्रतियो गिताकाभावस्य च कपाटे विरहात्। 

अस्तु वा धरत्वावच्छिश्नत्वस्येव सयोगक्षम्बन्धावचदुन्नत्वस्यापि 
प्रतियोगि्वाे संसगमर्थादयैव भानम् , तृतीयान्तसममिव्याहारस्य नि. 
यामकत्वाच्च नातिप्रसङ्धः । 

मोवच््छि्नप्रतियोगितासम्बन्धिनाऽभावच प्रतियोगिनो भानमित्य्थः। नमु नखि घटो नास्नी- 

स्यादा नीरुघरतवावच्छननप्रातियोगितासम्बन्धेन नारुघटं विषयी रान्दगओधस्तु न सम्भ. 
"माका अ). ऋ, 9 

वति अत्राऽन्वशमितावच्छेदकीभूतं यदभेदसम्बन्धघरितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन नीरविशिष्ट 

धटत्वं तस्य॒ समवायघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन नीखकूपशिशिष्टे यद् धरत तदपे- 
क्षया गुरतयाऽभवेप्रतियोगिताऽनवच्छेदकल्वेन तदवच्छिन्नप्रतियोगिताया अप्रसिद्धतेन तेन 

क 0 अ, 

सम्बन्धेन तत्र नीरघटभानस्याऽसम्भवादिति चेत् । न, कम्बुग्रैवदिमा्नास्तीव्यादाविषोप- 

दरितररत्याऽ््रापि बोषसम्भवेवाऽमुपपत्त्यभावात् । घटपदस्य नीलरूपविरिष्टषरःताचच्छनने 

लक्षणा, अन्यथाऽ्प्रामाण्यस्येष्टत्वादित्यपि केचित् । 

नयु कर्बुप्रीवादिमाज्नास्ति नीकघटो नास्ति इत्यादो कम्बुप्ीवादिमच्न्यापकषटताव- 



सटिप्णरीकासषिनम् | २? 

धदाऽनधिकरणं भूनरमिलयादो तु ठक्षणयाऽधिकरणपदमेव श्रटाध्र. 
करणा्थेकरम् , घटपदं तात्प्ग्राहकम् , अन्यथाऽनधिकरणपदेनाऽधिक- 
रणसामान्यमिन्नन्वाक्तौ भूनछ तस्य बाधः स्यान् । न च घरःन्विनस्य 
वाभधेकरणस्य मदस्तत्र नञा बोधनीयः, समासान्तगननजमुत्तरपदाथं 
मात्रान्वयित्वन्युत्पत्तः, अन्यथा नीराऽघट घट इत्यादा नीटघटन्यस्य 
धरत्व नीहाऽप्रमयः पट ह्यादा च नीलश्रसयान्यस्य परत्व प्रतायत । 

वस्तुतः ससम्बन्धिकपदस्थरे व्युत्पत्तिवेचिञधासतियोगिताऽनव. 
च्छेदकं घटाऽनधिकरणं भृतटमित्यादौ घटाच न्वितस्यैवाऽधकरणादेमदा 
मास्तते, अन्यत्र तरिपद्नत्पुरषाऽनुपगमऽपि घटस्य नाऽधिक्ररणं प्रतियो- 
गिताया नाऽवच्छदकमिव्यादिरीत्या च्रिपद्नत्पुरूषण 1वाश्चष्टाभसम्य 
वादिति तु परमाः 

पीतः शङ्गा नास्नीत्यादौं श्ाब्दवोधस्तु न राङ्खत्वावच्छिन्नतया प्रतियो- 
भित्वमवगाहते तन्मात्रस्याऽन्वयिनाऽनवच्छेदकन्वात् शङ्खवत्तया निश्चिते 

धर्मिण्यपि तादश्चप्रयोगात् , परन्तु पीतशद्धन्वाचच्छिन्नधानियागतान्वन 
संसगमयांदया प्रतियोगित्वमवगाहने, नभ्च(दिपदानां यद्धममावाशएवाशचे 
ष्य्वावगाहिस्वापस्थाप्यामावघर्मिकाऽन्वयबाधजनकत्वं तद्धमाचच्छिन्न 
परतियोगितात्वेन प्रतियोगितासंस्गकाऽन्वयबाघजनकत्वभ्युन्पत्तेः । 

इयांस्तु विरेपः । यद् घटो नासतीत्यादिश्ताब्दवोधे सां सर्गिकी प्रनियोगि- 
त्वादगाहिता प्रसिद्धेन वरत्वावाच्छक्नप्रतियागतात्वन निरूपिना, पीतः 
श्म नास्नीत्यादौ ठ पीतज्शङ्कःवावच्छिक्नप्रतिया्ितात्वेनाऽप्रसद्धनंवः 
त्यादेकं बहुतरमुहनीयम् | 

इति जागदीश्ची पञ्चलक्षणी सम्पूणा । 

च्छिन्नप्रतियोगिताकलं सम्बन्ध इति प्रामाण्यं सुषटम्। नचैवं द्रव्ये सत्ता नस्तस्यादिवाक्यं 

योग्यं स्यात् द्र्यान्यत्ववििष्टसत्तावादेरपि सत्तालन्यापक्रत्वादिति वच्यम् । व्यपकत्वपदे- 

तात्र समन्यापकतनिवेज्ञात्। नचैवं गौरवमिति वाच्यम् । समन्यापकतावच्छेद्कतवनोपलकष 

ततत्तदधमीऽनुगमात् तदवमौवच्छपरप्रतिगिताकलसगकनुद्धिलस्यव तत्तदातुपूर्वज्ञानजन्य- 

तावच्छेदकलादिति देषा चिन्मतं निरोकरोति पीतः शद नास्तीति । तथाच 

शङ्खा न धीत इति विदेषदधिनामपाथकलवमेव, तददानां वाच्य नास्तत्यादानिव प्रतियं 

गितायामवच्छननलं तत्र राङ्तवं तत्र सामानाधिकरण्यन पीतत्वामेत्यादक्रमण भानम् । यत्न 

पीतत्वविदिष्शङ्खतं पीतः राङ्क इति ज्ञने प्राद्धं विषयितयोमयरवाराष्य्यस्य जान सत्त्वात् 

तदवच्छिन्नस्य सयोगादिनाऽभावधीरिति । तपन, शद्धा्यदात्समवायेन शङ्कत्वादिविरिषटस्यषो 

पस्थितेस्तदवच्छिन्न्येव प्रतियोगित्वानुभवाच्च । 

केचित्तु पीततवशङ्खत्वावच्छिन्नप्रतिगरोगिता तत्र संसग॑तया भासत इत्याहुः ॥ 

इति प्रश्लक्षणीरीका समाप्ता \ 



अथ श्रीजगदोकमदहाचयेकूता 

सिहव्याप्ररक्षणव्याख्या | 

श्रीरस्तु । नापि साध्याऽसामानाधिकरण्याऽनधिकर- 

णत्वम् । 
, 

ताति | साध्यमसमानाधिकरणं यस्य यदधिकरणाऽनयिकरणं सार्य 

त्वम् । 

साध्याऽसामानाधिकरण्यपदस्य साध्यवद्धिश्वरत्तित्वाथकत्वे साध्यते. 
ययिकरण्येत्याघत्तरलक्षणेन पौनस्कत्यापत्तिरतो ध्याचष्टे सध्यमतमानाधि- 
करणं यस्येति । तखमिति परेणाऽन्वयः । बन्हिमाज्स्येव उ्यधिकरणतत्तद्- 
धूमाऽसमानाधिकरणत्वात् बहिमान् पूमादिष्यादावभ्येणह यदधिकरणति 
यद्धिकरणमनधिकरणं यस्यति ग्युत्प्या यस्याऽधिकरणं साध्यल्तापा- 
त्याऽनधिकरणं तश्छमिस्यथः । तत्तदुधुमाधेकरणन्तु न वन्दिलामान्यानः 
धिकरणमतो नाध्यािरिति भावः। 

जननी जनको नत्वा ध्यायं ध्यायं गुरोः पदम् । 
सिहव्याघ्रलक्षणयोग्ास्यानं करियते मथा ॥ 

त्वमिति परेणान्वय दति । अत्र तत्मित्यस्याऽपि अग्रेतनअनधिकरणलत्वमि- 
त्यनेनाऽन्वयातत्वाऽनधिकरणतमिल्यथेः। यदृधिकरणमिति । अत्र यदधिकरणत्वं यदि 
येन केनापि सम्बन्धेनोच्यते तदा वहिमान् धूमादित्यादौ समवायेन धुमाधिकरणतामा- 
दायाऽव्या्तिः, सम्बन्धसामान्येन यदि निवेद्यते कालिकसम्बन्धमादाय धुमवान् वैरि 

त्यादावतिव्या्िः, सम्बन्धसामान्यनिवेराप्रकारश “सम्बन्धत्वसमानाधिकरणोभयादरत्तिधमां- 

वच्छितसंसगंताकनिरूपकताकाधिक्ररणतवावच्छेदेन साप्यानधिकरणत्वभिति” पवंतायन्तभा- 

वैण साघ्यानधिकरणत्वविरहादिति चेदुच्यते । देतुतावच्छेदकसम्बन्धानवश्छि्नतवहेतुताव- 

च्छेदकधमववच्छन्तेमयाभाववयनिष्टनिरूपकताकाधिकरणं सा्यसामान्यानधिकरणं तत्व- 
मियथं दोषाभावात् । वाच्य प्रमेयवत इ्यादो काल्किन साध्ये हेतो वाऽग्याध्ठिवारणाय 

हिव॒तावच्छेदकसंसेतावच्छेदकतात्वावच््छिन्प्रतियोगिताकपयौप्त्यसुयोगिताप्वच्छेदकरपतत- 
त्वहेतुतावच्छेदकतात्वावश्छन्नप्रतियोगिताकपयाप्यसुयेगितावच्छेदकरूपृततितोभयाभवस्य 

यन्ष्ठनिरूपकतायां निवेशनीयत्वात् । य॒त्राऽननुगतं हेतुतावच्छेदकं तत्रापि सक्षात्रपर्याऽनु- 
गमकमेव हतुतावच्छेदकाभिति अत्रि प्रमेयत्वस्य हेतुतावच्छेदकतवान्न कोपि दोष इति ध्येयम्। 



सटिप्पणदीकासहिनभ् । ~ [॥ 

साध्यनिष्टाऽसामानाधिकरण्यप्रतियोगिखम् | 
ननु घटाद्िस्वरूपरयत्किचिद्यकथाधरकरणं साध्यीमूतधूमाद्नधिक्षरणे 

तश्यक्तित्वाऽनधिकरणत्वं वन्ह्यदिरपि अता धूमवान् वन्हरित्यादावतिष्यः- 
तिः यद्यद्ञ्यकत्यधिकरणं साध्याऽनाधकरणं तत्तद्यक्तित्वाऽनाधिकरणत्व. 
क्ता तु महगोरवमत आह सध्यनिष्टति । साध्यनिष्ठाऽमावप्रतियेगिःन्वं स. 
दधेतोरप्यस्तीत्यतः सामानाधिकरण्यामाच उक्तः । नच साध्यनिष्ठस्य 
सामानाधिकरण्याभावस्य प्रतियोगित्वं सामानाधिकरण्ये एब न तु बन्हया- 
दावित्यसद्धेतावतिव्य्रात्तिरिति वाच्यम्! साध्यनिष्ठाऽभावप्रतियागिब्रनति- 

नन्विनि । यत्तवतच्तेन्यादिना यग्कि्दुपादाने षट जलनवादिश्मादायाऽतिप्रमहः कूट. 
नवेदे च गौरवमिति भवः । साध्यनिष्ठेतीति । तथाच मूलस्थमाष्याऽमामनश्धद्र- 
ण्यशबदे साध्ये अन्तामानायिक्रणवं यस्येति व्युन्त्यङ्गकरिण भवप्रपाननिहेशात् साध्नि- 
ष्राऽसामानाधिकरण्यकभ । 

असामानाधिकरण्यप्रतियोगित्वस्य सामानाधिकरण्य एव मत्वद् वयमिव रणि वह्न्य". 
देदपुकेऽतिन्यप्तिमाशङ्ते नचेति । ननु गुणभिन्न गुणत्वमामानाधिश्र्यान् कपालाभिनन 
कपाल्ृत्ति्ादित्यादौ साध्यनिष्रस्य मामानाधशटरण्याभावस्य प्रतियोगित्वं हेतावष्यस्तीनि 
सद्धेतावव्याप्तिसम्भवे तत्परित्यागाऽनोचित्यम्। न च हेत्वमावाऽतिरिकवं त्शसामान-- 
धिकरण्याऽमवि निवेद्येवाऽतिव्यापिर्वार्णयिति वाच्यम् । तथासति हेत्मावाऽतिरिताऽ- 
भवग्रतियोगित्वाऽनधिकरणव्वस्यैव सम्यक्वे मामःनाधकरण्यपद्वयभ्यपनतः । परेन 
देतनिष्परतियोगिताभिन्नसामानाधिकरण्यनिषटप्रतियोगितानिवेशेनाऽब्यापतिरिति निरस्तम् स. 

तासाध्यकसमवेायेन प्रमेयहेतावव्यपति्च । देतुनिष्टप्रतिमोभिताभिश्प्रतियोगित्वाऽ्भरसिदः 
हेहुतावच्छदकसम्बन्धप्रतियोगिदेपुनिष्टपरतियेोगितामिन्नत्वमिवेशे च कारिकविषयित्व- 

दिसम्बन्धेन हेतुतायामव्यतिः, तादशप्रतियोगिताऽ्प्रसिद्धरिनि चेन्मैवम् । देतुतावच्छे- 
दकावच्छिन्त्वसामानाधिकरण्यत्वावच्छिन्नत्वोमयाभाववत्परतियोगिताकामादस्य विवक्षणा 

ज्नामुपपतिः । न च सामानाधिकरण्यहेतुकरे हेतुतावच्छेदकस्य समानाधिकर- 
प्यस्य चैक्येनोभयप्रिद्धिरिति वाच्यम् । देतुतषच्छेदकशिषठाऽवच्छेदकतानिरूपितत्- 
वििष्टस्ामानाधिकरण्यतनिष्ठाऽ्वच्छेददतानिरूपितत्वाभाववस्रतियोमिताया एवं विवक्षणा. 

दिति ! न च तथापि कपालभिन्नं कपालत्वसामानधिशरण्यादित्यादो वाद्चविशषिष्स्य 
श्रसिद्धवेऽिं ताददानिरूपितत्वाभाववती या दितुनिष्टतत्तद्यक्तित्वावच्छिननप्रतियोगिता तनि. 

ूपकाभावमादायाऽनग्यापितादवस्थ्यामेति वाच्यम् । तस्तियोगित्वाऽनधिकरणत्वमित्यनेन 
तस््रतिथोगितावच्छेदकाऽनधिकरणत्वस्य विवक्षणेन दारणात् । परन्तु देतुताषच्छेदकाऽनव- 
च्छिन्नतस्य प्रतियोगिताविशेषणतवे सामानाधिकरण्यदरस्य वैयथ्य॑दुवारमेवेति अन्लण्डा- 
भावधरकतया साथंक्यमनुसरणीयाभिति ष्येयम् 1 

अतिष्मा्ति निराकरोति साध्यक्षिष्ठाऽभावेति । तथाच मारध्यामूतधूमनिषट 
योऽभावः अयोगोलकनिरूपितवरत्तिःवं नास्तीत्याक्रारकस्तत्प्रतियोगिवृ्तित्वनिश्पकाधिकरमणं 



३४ जागदीशी्िहव्याघ्रसक्षणं 

यद्योगोरवं तनिूपितत्रततवाऽनयिकरणलस्य वहो विरहात्रतिष्याततिः । न च वहं 

हदमहानसोभयनिरूपितवरत्तिवाभावसत्वाद् वहिमान् धूमादि्यादवव्यापिरिति वाच्यम्. 

ताध्यनिप्रऽभावायाऽऽभेयलनि्परतियेगितानिरूपितनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छि्ावच्छेदकत 
- 

पर्याप्यधिकरणनिषटपितग्त्तिवस्य विरवाक्षतत्वात् । तथाचोभयनिकूपितङ्त्तित्वाभावग्रतिये 

(1 तानिरूपितनिषपितत्वसम्बन्धावच्छिननावच्छेदकतपर्यापत्यधिकरण न महानसमत्रं किन्तूः 

मयं धूमे तचिरूपितढत्तितवानधिकरणतवस्य सच्वाज्नाऽग्य्तिः । 

ननु साध्यनिष्ठामावप्रतिये,ग्याधेयता साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ना प्राह्मा, अन्यथः 

पतनिहयितसमवायसम्बन्धावच्छछन्नाऽऽयेयत्वामावस्य बन्द सत्त्वाद् बहिमान् धूमादि
त्या- 

द्वल्याप्तिः, तथाच द्रव्यवान् सत्तावान् वा धूमादित्यादौ विनिरूपितक्ृत्तितवाभावः स्ये 

इयप्रसिद्धिः । एवं पैतरूपान्यतरतवहेतुक वन्हिसाध्यकेऽतिव्यापतिश्व, साध्यनिष्ठामावग्रति- 

योमिसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिननं यदाधेयत्वं तजिरूपकपदेन रूपस्य धारणाऽसम्भवेन 

हदादिकित्तिवाऽीधकरणत्वस्य हेतौ सत्त्वात् । अचर केचित् । सध्यसामान्यनिष्ठामावीय- 

पतियोगिताश्रयनिरूपितत्तिःवाऽनधिकरणत्वस्य विवक्षितत्वात् । प्रतियोगिता च साध्यता 

वन्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नायेयत्वसम्बन्धावच्छि्ना आह्या । एवं च साध्यतवच्छेद्कसम्ब- 

नधावच्छितराऽप्येयत्वसम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताकयदभावः साध्ये तद्ृत्तिताऽनधिकरणतव. 

सरथः पर्यवसितः । तथाच सत्तायां समवायावच्छिन्नाऽऽधेयतया व्यधिकरणेने सम्बन्धेन 

सामान्याऽमावसम्मवान्न दोषः । एवं रूपस्य व्यधिकरणसम्बन्धततया तेन सम्बन्धेन सूपा- 

मावः सुतरां साध्य इति नातिव्यकषिः । न च वदू्यादौ संयोगसम्बन्धावच्छिन्नाधेयतासम्बन्धेन 

परैतहृदोभयाभावमादाय तत्मतियोगितायाः पेते सत्त्वादव्यतिरिति वाच्यम् । व्यासञ्य्- 

वत्तिधमौऽनवच्छिननत्वेन प्रतियोगिताया विवक्षणीयत्वादिति । 
क (क 

अन्र यद्यपि तादशासम्बन्धस्य वृत्त्यमियामकतया तेन सम्बन्धेन प्रतियोगिताऽप्रसि- 

द्धिः, एवं ता्कप्रतियोगित्वाश्रयनिरूपितत्वाऽनधिकरणत्वपदेन देठुतावच्छेदकसम्बन्धाव- 

च्छि्नयियत्वसम्बन्धावच्छि्प्रतियोगित्वावच्छिन्नामावो निवेद्यः, तथा चाञ्त्रापि वृत््यनिया- 

मकसम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगित्वाऽनिवेशेन सन्दभविरोधश्चेति । तथापि साध्यतावच्छेदक- 

सम्बन्धातिरिकसम्बन्धावच्छिन्नत्वसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्त्वोभयाभाववती या वृत्तिता त- 

दभावस्य साध्ये निवेश्चात् । एवं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धातिरिकतसम्बन्धावच्छिन्नताऽनधि- 

करणतस्य हेतुतावच्छेदके निवेशात्न दोष इति । 

न च समवायेन प्रमेयसाध्यके प्रमेयदेतुके जातित्वावच्छिनडृततित्वामावस्यश्तादशरतवीपि 

न तादशामावः साध्यसामान्यनिष् इत्यव्याप्तिसम्भवेनेततकत्ये सामान्यपदप्रक्ेपेण विषम 

व्याप्तदेताबव्यषिरुक्ता जगदीशिन तदधुना विरुध्येत अत्रप्यव्या्तेजोगरूकत्वादिति वाच्यम् ¦ 

सामान्यपदस्य व्यापकतावाचित्वेन सामानाधिकरण्येन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धप्रातियोगि- 

तविरिष्टसाष्यतावच्छेदकन्यापकत्वस्याऽभवे निवेशात् । 

परे तु साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नधेयत्वीयस्वरूपसम्बन्धावच्छिनेप्रतियोगि- 

ताकयदधिकरणवृत्तितामावः साध्यसामान्यनिष्ठः देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नाधेयताक- 



मरिप्पणटीकरायहिनम् । ३५ 

त्वनिरूपकाऽधिकरणन्रलित्वस्य षिवक्षिनन्वान्। वस्ननः असामानाधिकग- 
ण्यं सामानाधिकरण्यसम्बन्धनाऽमाव इनि परमाः 

नचेवं द्रव्यं पृथिषीव्वाद्वित्यादातन्यामिरिनि वाच्यम् । सामानाधिक्गर. 
प्यामावस्य व्याप्यवृत्तिन्वेन साध्यऽमसान् पनदम्वर्सनिद वा कः१।१३. 
रानुसरणादित्यपर । 

नन्ववमपि वहिमान् धूमदित्यादिषिषमनग्याप्तदनातरभ्याति. । महा" 
सीयवाहिनिष्ठस्य पवेतवृच्तित्वाद्यमावस्य प्रतिदोगिभूनं यदा घयरत्वं तानि 

-छद्कताक्रधिकरगत्वायस्वरूपसम्बन्धःवच््छनेप्रनियेः गत कन्दा नन वच्छद कता धिक्ः- 

णल्वाभवस्य देतुतावच्छेदके निवशाज्नानुपपर्निरिनि ययम् । 

अत्रद् चन्त्यत । आधयभदन आधयतानदे वद्िमन् धुमा दनयादः पवननष 

प्रतधूमनिष्षेयत्वाभावः माध्यमामन्यऽसलोति पवननिरपितव्रनत्वडनधकरणन्वम्य द 

वरहादव्याक्षिरिति । न च यननि्पत्रनित्वसमन्यानवः साध्यसामन्य नदुग्रानित्वऽन' 

करणत्वस्य हता विवक्षणन पवतनिरूपितत्रानिन्वमामान्य्राभवे' न सपय कन्न ह्न 

व्रत्तित्वाभावो इति नान्याप्निरिति वाच्यम् । एवमपि धरमवःन वह रन्यष्दः हृद्नष्पिनव्रृन 
न्वामावा धूमे तजचिरूपितर्श्र्तवाऽ्नधिकरणतवस्य हेतो सत्त्वादतिव्यािरतः यद्यतदप्क्षपण 

नत्तानरूपैतव्र्तितवाभावकूटक्त्वानवेशच पूरव्याख्यायां गोरवस्येन्मततप्रलपितत्वापनि-, अघर. 

परि कल्पे ययन्पदुप्रवश्स्याऽ्वदयक्रन्वादिति चन्न । समुदितस्य मामान्यमेदस्य न 

वेशात् यदयत्पदानामनुगत्पवामःवात् । न्विदप्रकग्श सप्यन्ठदकतन्रवुश्छ . 

धिकरणवृत्तिमिदगप्रतियेगितावनच्छदच्ववत्त्याक्िनिरूपितव्रःततन्वाधक्ररणत्वं नारस्लनि प्रन 

सद्धामावयिभयव्त्तिधमनिरएनिरबच्छिनावच्छेदकतानिरूपितनिरूपितत्वसम्नन्धावन्छिन्नव- 

च्छेदकतानिशूपिता सती वत्तितात्वनिष्ठावच्छदकतनिरूपिता या साध्यतावच्छेदकमम्बन्धण 

च्छिनापेयत्ीयस्वरूपसम्बन्धावच्छिन प्रतियोगिना तिरूपकामर्वायप्रतियोभितानिरूपितनिए- 

पितत्वसम्बन्धावच्छिनावच्छेदकतासमानाधिक्ररणाऽवच्छेदकनव्रततित्वनिष्वच्छेदकतानिपि 

नाऽधिकरणनिष्टवच्छेदकतनिरूपितप्रतियोपिता्िहूपकमेदे हतो व्याप्तिरिति ध्येयम् 

वस्तुत इति । साघ्यनिष्ठे यः सामानयिकरण्वसम्बन्ध्रावच्छननयननषट्नयोगिन रे 
ऽभावस्तदधिकरणव्रत्तित्वाऽनयधिकरणत्वमथः 

साध्यनिष्ठो यद्रूपावच्छिननसामानापिदरण्याऽभावस्तदरपवत्वमिति यावन् । 
विषमव्याक्तहेतावव्याप्तिरिति। अथाऽ्धन्धनप्रमववहिमान् धूमदिन्यादिनम 

च्यतेदेता्वपि महानसीयवह यात्मकाऽ्रन्धनप्रभववहौ वत्तमाने यः प्वननिरूपितकृत्तिता 
भवस्तस्रतियोगित्वाऽनधिकरणत्वस्य हेतावसच्वादव्याप्तिसम्भवे विंषमन्याप्तपयन्तमफल 

म् । न च समव्याप्तावच्छेदेन नाब्याक्िः, शब्दवान् गगनलवादित्यादौ साध्ये गनकृत 

त्कमावाऽसत्वादिति वाच्यम् ! विषमग्याप्ततवच्छेदेनाऽपि अब्याप्यसम्भवस्य तौल्यात् , 

सत्तावान् द्रन्यलादित्यत्र सध्ये द्र्यतत्तित्वाऽभावाऽसत्तवादिति चेद्! उतरे केचित् । साध्य- 

सामानाधिकरण्यसम्बन्धाषच्छिजनामाव इत्यादि वस्तुतस्तु कल्याभिप्रायकोयं म्रन्धः, तथायं 



३६ जागदीशीसिहन्याघ्ररक्षणं 

साध्यनिष्ठाधेयलाऽनिरूपकाधिकरणवृक्ित्वमिति यावत् तदनधिकरण. 
+ [4 (कि [क १ दुः स 

तमः | साध्यवाद्धिन्नम्य च साध्यनिष्ठाषेयताऽनिरूपकतवात्तदवृत्तो नातिपरसङ्गः 

रूपके पर्षतादौ धूमादवेत्तमानतात् , साध्यसामान्यनिष्ठामावप्रतियेोग्या- 
धयतानिरूपकाधिकरणवृत्तित्वोक्तौ च महागौरवमत आह सध्यनिष्ठापेय 
तेति । अत्राघेयत्वं साध्यतावच्छेदकषम्बन्धेन ग्राह्यम् ; तन रूपवान् महा- 
कारत्वादित्यादौ सम्बन्धसामान्येन रूपनिष्ठाधेयत्वाऽनिरपके गगना 

समन्यप्तदतुके सध्ये तादृशप्षम्बन्धावच्छन्ञधुमाभवस्य किमप्यवच्छेदेनाऽसत्वात् , विषम 

स्थले च अयेोगोलकवच्छेदेन तादशप्म्बन्धावच्छिननधूमामावस्य साध्ये अयोगोलकीयवहौ 
सत्वादतस्तवयसित्याग इत्याहुः । तन्न । वहिनिष्ठसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन तत्तदुधुमामाव- 
स्य प्रतियोगित्वाधिकरणतवस्य तत्तदुधूमे स्वाद् यथा विषमव्यप्हेतो तथा समव्यक्तदेता- 

वपि अव्यप्तिस्तौस्यात्। यदि च तादातम्यसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगिताघ- 

च्छेद्कवाऽनधिकरणत्वस्य हेतुतावच्छेदके निवेशात् समव्यप्तहेतावन्यिवारणं विषमस्थल तु 

अगेगोल्ीयवन्दो धूमस्नामान्यामावस्य तादरासम्बन्धावच्छिन्नप्रितयेगिताकस्य प्रतियो- 
गितावच्छेदकत्वधिकरणलाद् भवत्यन्य्तिरिति विभाव्यते, तदा धूमवान् वहेरिव्यादौ 
वहित्वे तादशप्रतियोगितावच्छेदकत्वाऽनधिकरणत्वसत्वाद् बन्दिसामान्याभावस्य साष्येऽस- 
त्वादतिर््याप्रीरिति । 

वस्तुतो विषमव्याप्ततं व्यधिकरणदथन्रतिसाध्यतावच्छेदककत्वमिति शब्दानां समाना. 

धिकरणत्वन् , वेदनां भ्यधिकरणत्वाद्रघनप्रभववन्दिसाध्यकोपि विषमन्याप्त एवेति 
नासङ्गतिः । 

केचिन्न स्वाऽसमानाधिकरणसाध्यकहेतोरेव विषमव्यप्तपदेन विवक्ष्णीयतवादा्रैनधनप्र- 

भवेवहिसाध्यकोऽपि तथा भवतीति नासङ्गतिरिति प्राहुः । 

महागौरवमिति ¦ अत्र परमेयसाध्यकस्यलेऽभ्यापिमुपे्य गोरवदानमनुधितमिति 
तु नाशद्धनीयम् , सामान्यपदस्य ज्यरपकतेवाचित्वे साध्यतावच्छेदकसम्बन्धप्रतियोगित्व- 
विदिष्टसाध्यत वच्छेदकन्यापकतवस्यामवि निवेसात् । 

दीधितो | तदनधिकेरणत्वं-ताहशङ्त्तिताऽनधिकरणत्वम्, अथः-समुदिताथः। वहि- 

मान् धूमादित्यादौ सध्यीमूतवहिनिष्ठवेयत्ानिरूपकाधिकरणं द्ददिस्तशिरूपितत्तिताऽ- 
नधिकरणत्वं धूमे इति रक्षणसमन्वयः । 

नमु बहिमान् धूमादित्यादौ महानसदेः प्रवंतीयवहिनिषठापेयत्वाऽनिरूपकयवन तदुवृतत 
वाऽनधिकरणलस्य धूमे विरहादष्यापरिरिति चेत्र । इह अनिकूपकतवपरतियोगिनिरूपकल्ं 
साध्यनिष्ठाऽथथतातववच्छेदेन विवक्षणीयम् , तच्च आधेयतात्ग्यापकतम्, तथाच सा- 
ध्यनिष्ठाधेयतातन्यापकनिरूपकत्वावच्छिननप्रततियोगिताकमेदवन्निरूपितव्त्तितानधिकरणत्वमि. 
ति पयेनरसितम् । अत्र व्याप्यत स्वा्रयाश्रयतवसम्बन्वेन, स्यापकलन्तु स्वनिरूपिताधेयताव 
त्वसम्बन्धेन, तेनाऽऽषेयतात्वानेरूपकलयोवेधाेकरण्येऽपरि च क्षतिः । न च धूमवान् 
वरित्यादो इव्यतवावच्छिन्नापेयतासाधारणसाध्यनिष्टषेयतात्वन्यापकनिङपकतवावच्छिनभे- 
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देतोरषृत्तिव्वेऽपि नातिघ्याप्निः । तद्त्तौ साध्यवरद्धशनवरनती । 
दस्य गुणाद्वेव मच्वदीनव्यद्रमन वाययम् । नदय एष्मयरव्वेव्यय्वम्य् प स्क 

नर निवेशान् ॥ नदशाऽसभरयनस्वव्य्यन्वं ~ २, भनम् तरव तस्त यः प्रवन्त्रम- 

म्बन्धावच्छिननप्रतियेगिनाक्नदृगाधयनःव न ववत स्वेत परव नन्तयम्बन्यनवृ नत्वम् 

इदं चविच्छदकमदन अध्ययत्वेनिसयक्स्वये मद इन् मनेन , शवृकरमेने मदनु स 

भ्निष्राधेगयरतानिरूपक्र ययत्तत्द्धे दकूटमेव निवेद्यर्मित । 

हेतारवृ्तित्वेपीति । गगनानिरूषेतव्रतित्वाऽनधिकरणर्प.त्यभः । 
नातिव्याप्तिरिति । मदाक्रालन्वहनः ममवःव्रसम्बन्ध"-ठनम्ययतेष्रप्रयवा नन 

वकमहाकाटतिशपितर्बरनिन्वाऽनधिक्ररणत्वमस्वाटिन भवः । 

यद्यपि काटिकरमम्बन्धावच्िचस्पानष्रःधयनानिपक यकर गनवम्य मदक सत्तत् 

सम्बन्धसतःमान्येन सयनिष्रधेयनव'ऽनिरूपके गगनःद' नुष््ङपत वृ नेन्व'ऽनथि हरणत्वस्य 

कासम्वहेतार्वीप सत्वन्त्रवाऽनिव्य सनम्मवे महछठवपयन्तनुधवनं व्यथ, थये सपर 
यतायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धवच्छिन्नत्वाऽनवेशे यदवदटेनुक्व्य्भेचरमत्रेऽनव्याप्नि- 

स्तादृश्ो हदुर्मदाक्रन्वमेव, तथाहि जन्यरूपवान् कालत्वादनय "देः जन्यमाव्'नधिक्ररणी, 

भूतमदाप्रस्ये कालिक्रसम्बन्ध्वेच्छज्ञेः यः जन्यल्पण्दनिष्रयेय नदनिरपक्भिकररणलस्य 

सत्वात् तादृशप्रल्यानरूपितच्रनतवधरणत्वस्य काटन्वे सत्वान तिव्यापिरते महःफदम् । 

तथाच महकल वृत्तिमन्मात्रस्येव कालिकमम्बन्येन मन्वान महक>े कृथिन्नष्रधेयतायो 

अनिरूपकाधेकरणत्वं नास्तीति । 

नँ च तथापि कल्केन वाच्धतवत्तेयत्रसष्यदेतो सम्बन्धमामान्येन स्वरूपसम्बन्धेन 
वा वाच्यत्वनिष्ठधेयत्वाऽनिरूपका्पकरणाऽप्रमिद्धयाऽग्याह्ियम्मवेऽतिव्याप्िदानमनुचित- 

भित्ति, एवं महाकाछमिनं षटलादित्यादौ कालिकसम्बन्धावच्छिक्नमष्यतिष्ठाधेयतानिश्पश- 
तस्य महाकलि स्वरूपसम्बन्धेन चाऽन्यत्र सत्वात् माध्यनिष्टाधयत्वानिरूपकाऽधि ङरणा- 

सप्रसिद्याऽन्या्िरिति वाच्यम् । यककिशचित्मम्बन्धेन साघ्यनिष्टाषेयतः वाच्या इति नाग्या- 

हतिः । निवेशस्तु अर्वाच्छन्नतसम्बन्धविदिष्ठसाष्यनिष्रधेयताविश्षिष्ट्वमेवे देलौ व्याप्िः। 
त° स्वनिरूपकत्व -स्वनिरूपकाधिकरणवतैतदुमयसम्बन्धावच्छिचस्वानिष्रवच्छेदकताकप्रनियोगि- 

ताकमेदवनिरूपित्रत्तित्वाधिकरणत्वमम्बन्धावच्छिन्नस्वनिष्टानच्छदताकप्रतियोगितास्मेदवव- 

सम्बन्धेनेति । 
निष्कषै च तादश्चयेयलाभावग्यापकतवप्य अभवे निवेशात् । साध्यनिष्राधयत्वाभावश्च 

स्वनिरूपकत्व-स्वनिरूपकाधकरणतावत््वोभयसम्बन्धावच्छि्नप्रतियोगिताको बाध्य इति नं 
करप्यनुपपत्तिः । न च भेदप्वावच्छि्ननिरूमकताकाधेद्रणतािन्नं परन्वादित्यादावन्यापतिः, 

तथाहि- मेदत्वावच्िन्नधिकरणतमिदरूपसाध्यनिष्टापेयत्वाभावाशप्रमिद्धः, भेदाधिशरण- 

तायां स्वनिरूपकलस्याऽ्धिकरणताविधया सत्वात्, अधिकरणविधयः स्वनिरूपक्वाच्यत्वा- 

चिकरणतावत्वस्य च सत्त्वाद् वाच्यत्वस्य केवलान्वयितया तहशधिकरणतश्रत्ित्वादिंति 

वाच्यम् । मेदत्वावच्छिन्नाधिकरणतात्वावच्छि्तपरतियोगिताकमेदरूपसाध्यानिषटाषेयत्वामाव- 

आण भ्या० 
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ननु साध्यनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिकरणवृत्तित्वमवदयं हेतुतावच्छेदकः 
संबन्धेन वाच्यम्, अन्यथा वन्हिनिष्ठाऽऽ्वयत्वाऽनिरूपके स्वावयवे समवा. 

यादना धूमरदेः सत्वादश्याणय पत्तः, तथाच सत्तावाच् दरभयत्वाद् धुमाद्वा 
हव्या दावम्या्निः साध्यनिष्ठ1ऽऽघेयत्वानिरूपके जात्यादौ समवायन सयो. 

स्य परवार्वच्छिन्नप्रतियेमिताकभदत्वावच्छिनाधिकरणतायां सत्वात् । यद्यपि तत्र स्वनिष्ठ. 

पकवाच्यन्त्वाधिकरणतावत्वं वत्तते परन्तु केनापि प्रकारेण स्वनिरूपकलविरहादतः उभयस- 

ग्वन्धावीच्छननप्रतियेमिताकसाध्यनिष्रपेयत्वामाववलयटमेदधिकरणतानिरूपितङत्तित्वाऽनधि. 

करणत्वस्य पटले सत््वान्नाव्यपिीरेति । न च तथापि भेदनिष्ठनिषूपकताकाधिकरणताभिन्न 

भेदनिष्ठानरूपकताकाधिकरणतात्वात्, तादश्चाधिकरणत्वपरान्यतरलद्रा इत्यादावतिनग्या्िः, 

तथाहि-तादरमेदरूपसाध्यनिष्टधेयत्वाभाववत्वं न हेत्वधिक्ररणीमूताधिकरणतायां अधिक 

रणताविधया स्वनिरूपकत्वस्य अधिकरणविधया स्वनिरूपकवाच्यत्वाधिकरणत्वस्य च द्योः 

सत्वात्-ताद्छं च पटाधिकरणत्वसेव त्ृत्तित्वाऽनधिकरणतवस्य ताद्राधिकरणताववे स- 

त्वादिति वाच्यम् } तथासति स्वनिक्पकत्वस्वनिष्रनिरूप्यतानिकूपितविलक्षणापिषूपकतावद्- 
विकर णतावत्त्वोभयसम्बन्धावच्छननप्रातियोगेताकाऽऽपेयत्वामावध्य विवक्षितत्वान्ञायं दोषः। 
तथाहि-स्वनिहपक्रतवसंत्वीप स्वेनिष्ठनिरूपकतानिरूपितविलक्षणनिरूप्रकतावत्साध्याधिकरणता- 

वत्वविरहात् , वैलक्षण्यं चाऽधिकरणनिष्टनिरूपकताभितरत्वमेव, अधिकरणताः्वावच्छिन्नत- 

पमिति केचित् , तथाच वाच्यत्वाधिकरणतवे च साध्यतिष्टाऽऽ्धेयत्वनिरूप्यतानिरूपरतविलक्षण- 

निकूपकतावत्त्वविरदान्नातिन्यापिः । 

न च तथापि स्वनिष्निरूप्यतनिरूपितं विलक्षणं यदधिकरणनिष्ठं निरूपकत्वं ततसम्ब. 

न्धावच्छिन्नम्रतियोगिताकस्य, अथवा स्वनिष्ठनिरूप्यतनिरूपित विलक्षणं यद्धिकरणतवनिष्ं 

निरूपकं तदधिकरणतावच्वसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकस्य वा अयियत्वासावस्मैव निर्व. 
चनस।मन्ञस्ये कूतमुमयसम्बन्धावच्छिननतादशाऽऽधेयत्वाभावनिवेरानेनेति वाच्यम् । भवतु 
तादश एव निवेशः 8 नर्छिन्नं एतादश थैखाभाथेमेव तथोक्तवादिति । 

वस्तुतः एतादशविरक्षणनिरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्नाभावनिवेरोऽपि वहिमान् धूमादि 

त्यादौ साष्यनिष्ठाऽऽ्येयत्वाभाववेद् यद् धुमाधिकरणत्वं तभिरूपितृत्तितवाऽनधिकरणल्स्य 
हेतावसत्वादव्यापिः, तत्रापि विलक्षणनिरूपकतानिरूपितवृत्तितस्य विवक्षणे वैरक्षण्यं दर्व- 
चिति चेन्न । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छि्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नधियताविशिषन्यं 

यदधिकरणं तदुत्तिवृत्तित्वानधि करणत्वस्य विवक्षितत्वात् । 

निष्कर्षे च॒ ताद्डाधयताविरिष्टान्यत्वन्यापकाभावप्रतियोगयधिकरणतासामान्यकतस्य 

विवक्षितःवात् । सवत्र विरिषटान्यत्वषटकूवे ° स्वनिरूपकतवस्वीवीराष्टीनिहपकताकाधिकरण- 
ताक्त्वोभयसम्बन्धेन, निरूपकतायां स्ववेरिष्ययं च स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ञतवस्वावच्छ- 
दकाबच््छिन्नपवोभयसम्बन्धन । वृत्तितायां तष्टुततित्वमपि एतादशसम्बन्धेनेवेति विभावनीयम्! 

नन्विति । अत्र यक्तिचवित्सम्बन्धेन वृत्तिवोक्तौ चातिव्यि््टव्या । अगप्रसिद्धीरति । 
न च ददेतुतावच्छेदकस्वहपान्यतरसम्बन्धेन वृत्तित्वं विवक्षणीयमिति वाच्यम् । तथासति 



[न 
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पाध्यनिष्ठाऽऽपरयलानिष्पकःपरकरयलःयःपकामःवम तयःप्यारधकरणना- 

सामान्यकतामिति निप्कषः. तन् स्तवान द्रव्यन्वादिन्यादे। न् दोषः । 

गेन वा व्ृच्यप्रसिद्धेः, करिञ्द्रव्यं विदिप्रनत्वाटिन्यादावष्यात्निः, दुष्य" 
त्वनिष्ठाधयन्वाऽनिर्पक्रगुणादविष्ुत्तिन्वस्य विशिष्टमत्तायां सखादिन्यन 
आदह सा^यनिष्ति । 

धूमनिष्ठाऽऽ्ेयत्वाऽनिरूपके जलादौ वह्थधिकरणन्वामावसस्ताद् अ्य- 
भिचारिणि अतिष्यास्िरतो व्यापकरनि । व्याप्कन्वन्तु प्रतियोगिडेयधिक- 
रण्याऽघटिनमवे ग्राह्यम; नेन सयागेन वहघाधिकरणन्वस्या ऽद्याप्यन्रत्तििया 
तदभावस्य नप्तायःपिण्डवरुचिन्वऽपि नातिन्यामिः । वहुथधिकररणन्वग गनाः 
मयत्वा्यवच्छिन्नामावम्य धूमनिष्टाधेयन्वानिरूपकाध्रिकरणन्व्यापक्रवा- 
दतिव्याक्षिरतः सामान्यपदम् । 

तथाच हनुनावच्छेदकसम्बन्ध.सष्डछिक्नयद्ध पावरच्छिश्निक्ररणन्वसा- 

धुमवहृततित्वविशिषटस्वरूपसम्बन्यन वहथर्धिकरणत्वहतःवन्य्ः, सव्य नप्रय यत्वानिषूपक(- 

धिक्ररणेऽयःपिण्ड वहथयधिकरणत्वस्य म्वृल्यमम्बन्धन ब्रन अन्य्रनरत्वेन सम्दरधल्वा$ने. 

-दुपगमाच्च । दैतुतावच्छेदकसम्बन्धव च्छन्ाधयनामम्बन्धन माध्यनिष्राधयत्वानिर्ग्ता- 

धिक्रणामःवस्य दतुतावच्छेदकसम्बन्धःन्यहेनुप्रातियोग कमम्बन्धान्यमम्बन्धावच्छन्रतादृशच 

वरततित्वामावस्य हेतुतावच्छदकसम्बन्ध वच्छसःधग्वं यस्वरपनम्बन्धन रदतवु नन्व माव- 

स्य वा निवेशे वाह किंञ्चति। 

अत्रापि रूपवान् महाकाललादिलतरातिग्यामिवारणाय साध्यतिष्टधयतायां साध्यताव- 

च्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ततवं मिवेक्लनीयम् 1 एवमत्राधिक्ररण.वमविवरक्षतम् , तादशाधेयत्वा- 

निरूपक्रलन्यापकतेवाऽमवि निवेसनगरति ध्येयम् । अभवि तादशाऽऽधयत्वानिरपकाधिङ 

रणतासामानाधिक्रण्यमात्रानिेये दोषमाह अतिन्याप्निरिति । एवं च स्यापक्त्वनिनेश 

वहवधिकरणत्वामावस्य धुमनिष्टायेयतवनिरूपकाधिक्ठरणन्वममानाधिकरणल्वेऽपि नाहकाऽधि 

कररणत्वन्यपिकत्वविरदहन्नातिन्याद्ठिरिति भावः । 

अथात स्वस्यसम्बन्येन साध्यनिष्रपरियलानिरूपक्रववेददधिकरणत्वं तद्यापरकव, सामा. 

नाधिन्नरण्यसम्बन्धेन तादयानिरूपकत्वविरिटं यदधिक्सणत्वं॑तत्चापकत्व वा विवक्षितम् । 

नायः, वहिमान् धुमादित्यादावन्यपतः साध्यापिकरणनाभिक्ञाधिकरणनामात्रष्येव माध्यनिष्ठा 

पेयलानिक्पकत्वात्, तादशनिरूपकाधिकरणतभ्यापकत्वस्य देवयिकरणत्वामविऽपिद्धः । 

नान्त्यः, वहिमान् बहथधिकरणतात्वाद् वहथधिकरणावेपकतान्यतरत्द्रत्यादावतिव्यपिः, 

वहथधिकरणतात्मकपैतस्य साध्यनिषठाधेयतानिरूपकत्ववत्वात् इति चेन । साष्यनिष्टाधेयतवा- 

भावग्रतियोग्यधिकरणतासामान्य्नतवस्य विवक्षितवात् । ताश्ापेयत्वामावश्च स्वनिरूप- 

ल-सखनिरपकायिकरणत्वोभयसम्बन्धावन्छिक्नप्रतियोगिता इति । शेषं पूवैवत् । 

सामान्यपदधटितलक्षण्य फलितार्थमाह तथाचेति । देव॒तावच्छेदकघम्बन्धावग्छि. 
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मान्याभावत्वेन साध्यनिषएठाधयत्वानिरूपकाधिकरणत्व्यापकत्वं तद्धमेव 
त्वमर्थः। तेन वम्हिनिष्ठाधेयत्वानिरूपकाधिकरणजलादौ काटिकस्षम्बन्धेन 
धूमाधिक्ररणतायाः सचेऽपि नाव्याप्तिः, न चा वहथधिकरणत्वाभावस्यापि 
प्रमेयत्वादिना धूमनिषठाधेयस्वानिरूपकाधिकरणत्वभ्यापक्रत्वेप्यतिव्याप्िः 

न च हेतुतावच्छदकसम्बन्धेन यद्ध मांवच्छिन्नाऽमावत्वन तादशषाधि- 
करणतात्यापकत्वमिदयस्येव सम्यरत्वेऽधिकरणत्वा भावपयन्ताऽवुपरवेश्षे 
व्यर्थ इति वाव्यम् ) वृच्यनियामकस्तम्बन्धेन हेवुतायामन्यािप्रसङ्गान् » 
ताद्शस्तम्बन्धावच्दन्नप्रतियोगित्वाऽप्रसिद्धः। अस्माकं तु तार शसम्बः 
न्धेन यद्धेतुसतम्बन्धित्वं तस्य स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नाभावप्रतियोगित्वमा- 

त्रयद्धमावच्छिन्नायिक्ररणतात्वावच्छित्रामावत्व साध्यनिष्ठापेयत्वानिरूपकाधिकरणत्वव्यापक - 

तावच्छेदकं तादशयियत्वानिक्पकाधिकरणतवव्यापकामावग्रातियोगितावच्छेरक वा हेतु 

तावच्छदकसम्बन्धवष्च्छिन्नथद्धमावच्छिन्नाधिकरणतालं तद्धमवत्वे फलितम् ¦ ( तादशनि- 
रपकाधिकरण्त्यभवप्रतियोगितायां स्वावच्छिन्नप्रतियोगित करत्वसम्बन्धेनाऽनवच्छद्कीमूतः- 

धिकरणतानिरूपकतावच्छेद्कं स्वावच्छिन्नाधिकरणताकः्वसम्बन्धेनाऽनवच्छेदकं यद्धेतुताव 

च्छेदक तद्रस्वमथे इति न विशिष्परामशाऽनुपपत्तिः ) 

हेठुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नतलनिवेरस्य फलमाह तेनेति । नाग्या्िरिति । 
सयोगसम्बन्धावच्छिन्नायाः धूम।धिकूरणतायाः शधूमाधिकरणत्वाभावाभावास्मिकायाः जला 

दावस्षतत्वादिति \ अन्न यद्धमावच्छिन्नाधिकरणत्वनिष्ठं प्रतियोगित्वं स्वहूपसम्बन्धाव च्छक 

ह्यम्, अथोक्ताऽन्याप्निवारण न स्यादिति ध्येयम् । एवं यद्धिकरणतामात्रनिवेशे द्रभ्य 

वि्िष्टसत्तवादित्मादावव्या्निः । द्रव्यत्वनिष्ठाधेयत्वानिरूपके गुणादौ विरिष्टसत्ताधिकरणतास- 
त्वात् ! ताद्शधिकरणतासामान्यामावत्वेन व्यापकतनिवेस्य फलमाह नवेति । व्यापकत्वं 

तु तद्रनिष्ठात्यन्ताभवग्रतियोगिताऽनवच्छेदकधमेवच्म् , न तु तदनिष्ठत्यन्तामावाऽप्रतियो. 

गित, सपैस्मेव तथाविधदवित्वावच््छिन्नाभवप्रतियोमितया तदप्रदेः, एवं च तादृसप्रतियोगिता- 

ऽनवच्छदकीमूतप्रेमयत्वस्य सवत्र स्वेन तेन रूपेण वहथधिकरणत्वाभावस्यापि व्यापकत्वाक्ष- 

ततय मवत्यतिम्यापिसि्यथः । न च तदजनिष्ठाऽन्येन्याभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकःवमेव व्या- 

पकत्वमिति वाच्यम् । एत दुवक्षत्ववान् केपिसयेगादित्यत्रातिव्यपिः । हेतमावस्य केवलान्वयि. 

त्वादिति ! व्यापकतावच्छेदकलन्तु तद्भननिष्ठायन्ताभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकतवं अनव च्छे- 
दकस्वं चवच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणत्वं, तेनाऽभावत्वादिकमादाय नेोक्तदोषतादवस्थ्यम् + 

ताद शाधिकरणःवन्यापकत्व हेतुतावच्छदकसम्बन्धेन हेतभवि एव निवेश्यं लाघवात् , 

न तु हेत्व धिकरमत्वामवे गोरवादित्याशंक्ते नचेति । तथाच अधिकरणत्वामिवेशे व्च्य- 
नियामकस्वामित्वसम्बन्धेन हेतुतास्थले चेन्नः तद्धनादित्यादौ व्ययिकरणपसम्बन्धेन हेदुता- 
स्थे च क्रमेणाऽन्याप्यतिव्याप्ती स्यताभेति भविः । 

अथ हेतुताबच्छेदकसम्बन्धेन यद्धमावच्छिन्ञाभावत्ेन व्यापकतनिवेशे व्यापकताधट- 
कामन तदश्च देदुतावच्छेद्कसम्बन्धेन निवेद्यम् , अन्यथा वहिमान् धूमादित्यादौ सः- 
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दाय लक्षणसमन्वयः} किञ्चाऽधिक्ररण-वाऽप्तरे वदर्ादेः साध्यम्द सं 
यागादिसम्वन्धेन रूपाग्रिदेन।वरतिन्याप्यापत्तिः, संयागन स्यामास्य कवर 

[ता 9 ह कन ॥ क ११ भन 

नान्वयितया वन्टिनिप्राभेयन्वानिरक्राधिकरणन्वभ्यापकल्ताद्विनि मावः 

-यनिष्रयेयनवःरिस्यके दद्द धूमःत्रयव न प्रूमान्मङन व्य क न्यदतपद दन" म. 

सव्येन च वृत्तस्तन्प्रनियोगनविच्छदकरमव धूमनवन्वमलयव्यस्यपलः (यव सना 

वरान् ए्रव्यत्वद्वित्यादां साध्यनिष्राधेयलानिरयक्मामन्यादः हुततन्छद कलर यमत म्व 

न्धे वृत्तरममिद्याऽव्यपिजागरुकन्वालस्यणे क बौजमिनि चन् 
अजाहः। माध्यनिप्राधयन्वनिष्यक्नाकग्यन्तव्यप कल्वमनत्र सध्यानेष्वयन्वानिन्प 

कधिकरर्णमूरयीन्कतिद्यक्तिवृत्यरकरणनःनिष्पकरन'उनवन्छटफ यलदद्रश्तवेस्प यदम 

चचिदद्ःमवन्व निवदानीय्म । अत्र यटिङनद्यक्तनप्रधकरणनानस्यपेननन्पकनः दतु 

मनाग्रहवर्यरनपटकमम्बन्धावन्छः" प्र, तुथ वरदम् भ्रमाः वरद धूमा. 

वयवनिषूपिनः यः द्रतुमनप्ररतररो-यन-चट कमूनस्वक्पयम्बन्धवन्छक्नः `नषटपक्ता 

नदवच्छदकतवस्यव संयोगमम्बन्धावच्छिन्नधूसामावनव सन्वन् नव्यः । तवं मत्तवृन 

द्रव्तवादित्यादौ समामान्यादिनिष्ठाधिकरणतानिरूपितनिर्प्न षन्छेदकतस्य देनव भावत्वे 

मच्ान्नाव्यात्िः। यत्किगिनितरिदाद् धूमधान वहेरन्यदंः हददसुगदाय न दृष इति | 

अभेदं चिन्स्यते ! व्यगुणान्यतरत्वदान् समन्वामावादितयत्र व्यभिचा रण्याजन्या- 

पिः ताद्रयर््िबत्यदेन जघ्यादिकं धत्त॒ न दाक्यत समतरय7नकेददुमन प्रहविरे षिताध- 

2कसम्बन्धेन तजनिरूपितनिषपकतवाऽप्रमिद्धेः ! यदि च क्म प्रिये, तदा नादशनन्वन्धव- 

च्छि्नतिष्रयिकरणतानिरूपितनिस्यक्रतावच्छेदकतस्यैव दत्वभवन्व सत्वानिरकम्यापड- 

ताव्च्छेदकत्वस्याक्षतरिति । एतेन ताद्दाधिक्ररणतव्यापक्तं त तद्रानेषटाभवप्रतिय 

गितावच्छेदकवं, यक्किनचित्तस्य दुव॑चत्वात्, किन्तु तादशधिकरणताविषिष्टन्थत्वे दवम 

वत्वे विवक्षणीयम् , वै° स्वनिष्टवन्छेदक्प्रतियोगिताकभदवच्चमम्बन्धेन । स्वनिष्रविच्छदकता 

च निरवच्छिनाऽभ्पेयतसम्बन्धावच्छिन्ना, अपियता च दैतुमनग्रहविरोषिताधरदकमम्बन्धा" 

वच्िनना ग्रह्येति, एवं च न प्रागुक्दोषाणामवक्राश इति निरस्तम् 1 दरव्यलगुणत्वान्यतरनान 

द्रव्यगुणान्यतरत्ववान् वा कर्मत्वामावादित्यादावतिव्यापनि.+ ताद्शनिहूपकनाक्ना धर णद्न 

जात्यदिधीरणाऽसम्भवात् तन्निष्ठाधि्रणतानिशूपितदेतुमत्तग्रहविरोधिताघटकंसमवायत 

म्बन्धावच्छि्ाधेयताऽपरसिदः, किन्तु तादाधिकरणपदेन क्रमणः धारणं तद्वििषनतवस्य 

हेत्रभाववे सत्वादिति । न च प्रतियोगिवैर्यधिकरण्यघटितन्याप्कता नवेदा, व्यापकताधः 

टक्राभावि तद्निष्ठत्व न सम्बन्धिकेषेण वेफत्यादिति वाच्यम् । अव्याष्यव्त्तिदेवुरूपम्याभ" 

वारिणि अतिप्रसङ्गात् । 

यदिच साच्यनिषटठायेयत्वानिरूपकाधिकरणीमूतयद्यकतिनिष्रयिकरणतासामान्य
ं ईदुतव 

च्छकसम्बन्धावच्छिन्नयद्मीवच्छितामावतवाबच्छिनत्वदेदुमत्तपरहविरोधि
ताधरकसम्बन्धाव- 

च्छि्नलोभयामावस्तदर्ममित्तलमेव व्यिः, तथाच धूमवान् वहेरियादो साध्यनिष्ठाथेयः 

तवानिक्पराभ्योगोखकनिष्टाधिक्ररणतासामन्यि सयोगपम्बन्धावच्छन्नवह यभावत्वािच्छत्सव- 
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[ 

साध्ययैधधिकरण्थाऽनधिक्रणत्व वा । 
[त
ाग
ा 

साध्यवेययिकरण्यं साध्यवद्धिताधिकरणकतवम् । 

पक
 कप् [घु 

साध्यवद्धिनेति ¦ अत्रापि साध्यवद्भक्नत्वन्यापकामविप्रातियाग्याचकर
ण- 

1 
स्वल्यसम्बन्धावच्िन्नतोभयामावसच्वात् यत्पदेन वहितवस्य धारणात्नतिव्यापिः । वहिमः- 

न् धूमादियादौ च साष्यनिष्राधेयत्वानिरूपक्हदादिनिष्ठाधिकरणतासामान्य सयापसम्बन्वा- 

वच्छिन्नधुमत्वामावधावच्छिनत्वस्वरूयसम्बन्धावच्छित्नत्वयो सत्वेन यद्धमपदेन धूमत्वस्य 

धारणासम्भवान्नाऽन्याप्निः । अधिकरणत्व च निरेच्छितर ग्राह्य, तेन धूमवान् वहरत्यदः 

संयोगेन वहेरव्याप्यघरत्तिवादयोगोरकनिष्टाधिकरणतायां वह यभावध्वाचाच्छाधकरणतया 

दशोभयाभावान्नातिव्यपिरिपयुच्यते, तदाऽस्य सामान्यपदघटिततवेन यद्धर्मावच्छिन्नाधिक- 

रणत्वाभ वत्वे साष्यनिष्ठाधेयतवानिरूपकाधिकरणल्वन्यापक्तवपिक्षया महागरवाद् व्यात्तत्व च 

सम्भवतीति । 

वस्तुतः साध्यनिष्ठधेयत्वानिरूपकाधिकरणनिष्ीधिकरणतानिकूपितनिरूपकतावच्छदक- 

तवच्छेदकीभूतानुयोगिर्तां नेशपितप्रतियोगिताऽनवच्छेदकयद्धमाबच्छिन्नाभावत्वं तद्धमवत्व 

पर्यवकषितम् । निरूपकता च हेतुवताच्छेदकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छिचत्वहेतुनिषटतवोभ- 

यामाववती ग्राह्या सम्बन्ध न्तरावच्छि्रधर्मान्तरावच्छिनद्रतितामादायैव सत्तावान् जातेरियः. 

दो रक्षणसमन्वेयसम्भवात् । 
यद्यपि सत्तावान् समवयिन प्रमेयादित्यादं साध्यनिष्रधेयतवानिरूप्रकजात्यादिनिष्टाधिकर् 

णतानिरूपितनिस्कतोभयाभाववेकचिरूपकलवाप्रसिद्धिस्तथापि हेठुतावच्छेद कसम्बन्धवच्छन्नतव- 

यद्धमवीच्छन्ञामावाभावत्वावच्छिन्नत्वोभयाभवस्येव विवक्षितत्वात् सांमाम्यादिनिष्ठाधिकरणता- 

निरूपितवाच्यावादिनिष्मिरूपकताया एव प्रसिद्धलान्नालुपपत्तिः । द्यं विशि्टसत्वादित्यादो 

गुणादिनिष्ठाधेकरणतानिकपितनिरूपकतावच्छेदकीमूता न विरिष्टसत्तामावाभावत्वरूपानुयो. 

गतेति तत्रापि शक्षणगमनादतो वदिमान् सूपादित्यादावतिव्याप्तिपथेन्तावुधावनमिति 
विभावनीयम् । 

चेत्त॒ अत्र निरूपकत्वं न ॒सम्बन्धविशेषेण निवेद्यम्, संयोगसम्बन्धविच्छिन्तधुमा- 

मावामावत्व्य सयोगातिरिक्तसम्बन्धावच्छि्ननिरूपकताऽनवच्छेदवत्वात् वहिमान् धूमादि 

स्यादवन्या्षिविरहात्, एकसम्बन्धावच्छित्प्रतियोगिताकाभावाभावतवस्याऽन्यसम्बन्धावच्छि 

तरनिरूपकतावच्छेदकलतवाऽस्वीकारात्, एवं च साष्यनिष्रधेयत्ानिरूपकाधिकरणनिष्टाधिके- 

रणतानिरूपकतावच्छेदर्कीभूतानुयोगितानिरूपितप्रतियोगितानवच्छंदकं यद्धमावाच्छन्नाभ वित्वे 

तद्धमैवच्वमेव विवकषर्णायम् । अत एव कपारस्य समवायेन घटत्वावच्छिन्नक्त्वेऽपि संयोग- 

सम्बन्धावच्छिन्रवटामावाभावतवावच््छन्नवत्वा्रसिश्यैव ताद्रूप्येण प्रमात्वाऽसम्भवात् › 
समवायसम्बन्ेनेव तादशघटाभावाभावतवावच्छि्नाधिकरणतायाः पारमा्िंक्वादिति केव 

न्वयिम्रन्थे जग्दसिन समाष्ितम् । 

विभिन्नमधिकरणं यस्य तत् व्यधिकरणं तस्य भावस्तत्वम् । सष्यद्वेयधिकरण्यं सा- 

व्यवेयीधकरण्यम् । साध्यपदस्य साध्याधिकरणे लक्षणा, तथाच साध्यानधिकरणवृ्तित्वलाभः 

तदेवोक्तं देीवितो खाध्यवद्धश्नाधिकरणकत्वापिति । 
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तदुभयमपि माध्यानधिकरणाऽनधिकर णत्चम् । 

चरमाधिकरणलशस्याऽनतिपयो जनङ्तया तदपहाय द्वयम काक्तयः5- 
१, 

तासामान्यकन्वमिति निष्कर्षो वाध्यः, तन सताश्रान् द्र्यन्वाष्िन्याद् 
नाऽष्याप्िः। 

नु प्रागुक्तस्याऽयेस्य शब्दान्तरेणाऽमिधानमयुवादः स चात्राःनः 
म्भवी, साध्यं यदधिकरणानाधिकरणं तत्वाऽनाधिक्ररणत्वस्य साध्यवद्धिः 

्व्रत्तित्वानधिकरणत्वस्य च प्रागुक्तस्य साध्याऽनधिक्ररणानाधिक्ररण. 

त्वशब्देनाऽबोधनादत आह --चरमति । तचवाधिकर्णल्वामाव तसामाव 

स्याःप्वेशाद्रयथ्यंमसम्भवीत्यत उक्तम् अनीिप्रयेजनक्रनवेर । तथाचभ्र 

छतलक्षणवाक्यस्य साध्यं यद्धिकरणाऽनधिक्ररणं तखामाव साध्यस्य 

यद्नधिकरणं तदबत्तितवामावे एव च तात्पयात् प्रायमिप्रनार्थस्य र्दा 
न्तरेणाभिघानमेवानुवादः स चात्र सम्मवत्येवनि मात्रः ' 

अवोधनादिति । मृलक्तरक्षणयेोरधिकरणनात्रयघटितन्वःत् अनुवादे चाऽरकरण- 

ता्रयमात्रस्य निवेशादि्भेः। चरमतीति । इदरुपलक्षणम् निष्कृ्ेकलक्षणद्रय प्रथमः. 

यिकः णवासस्यापि वैयर्थ्यं द्रव्यम् साध्यनिष्रामियःवनिष्यकन्वसाध्यवद्धिन्नत्वयारेवादुष्र 

त्वात्, साध्यनिष्टाथयत्वानिर्पकं यदरूपायधिकरणत्वं दत मः्स्य पवन्दुः नदव्युःपक्न्ेन 

वहिमान् धूमदियादो असम्भवापादकत्वाच्च । 

तात्प्यीदिति । नन्वसंगतमेतत् अधिक्ररणताया आवेश प्रतियोगिवेयधिकरण्याः 

ऽवटितम्यापकतवस्य दुषैत्ात्, तथादि--तदनिवेे व्यापक्रताघरकाभवि साष्यनिषटावेयत्वा- 

निरूपकाथिकरणड्तितवं न सम्बन्धसामान्थेन, वन्हिमान् धूमादित्यादौ धूमायभावाभवश्य 

धूमदेः कालिका्दिसम्बन्धन तादश्चानिरूपकाथिक्रणव्र्तिविनाऽन्यक्तिः। न च व्यापकरनायां प्र. 

तियोगिपरयधिकरण्यनिवेरेन तद्िशिष्धूमासावामावस्य हदादावसवानन दष दनि वार्यम् ! 

व्यापक्ल च प्रतियोगिमैयधिकरण्यापटितमिति पू्न्धविरोधात् । नप्यमावायकविकप्रतयः 

धूमवान् बन्देरित्यादौ वह यभावाभावस्य तेन सुम्बन्धनाञृत्तितयाऽतिव्यप्तः भावा
ऽभवस्ताधा 

रणदैशिकविशञेषणतायां मानाभावात् नपि हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन, सत्तावान् द्रव्यत्वाद्रन्याद्- 

व्यति, समवायेन ताद्साऽनिरूपकाधिकरणदृततत्ाऽमसिदधः। एवं तदलऽनुक्तौ यद्धमाविच्छन्ञ 

भावः तादकिकरणलन्यापकस्तद्धभव्वमिति पर्यवसितम्! अत्र यद्धमर्वच्छमाभावीयग्रपिये- 

भिता देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिनन प्रचा, अन्यथा धुमवान् वहेरित्यादौ सवकपसम्बन
्धावच्छि 

ननवहयमावस्य तादशधिकरणत्वव्यापकत्वादततिव्याप्त्यापत्तः, तथाच ृत्यनियामकमम्बन्धेन 

हेतुताया तत्सम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताऽग्रसिद्याऽम्यापिः, एव वन्हिमान्. संयोगेन शूप 

दित्यादौ ताद्दासम्बन्धावच्छिन्नरूपाय्मावस्य केवरन्धयितयः व्यापकव्षतेरिस्या्िव्यिश्च । 

चरमाभिकरणलय्रेरो ठु अधिकरणतास्यले सम्बन्धितनिेशेन तस्याः स्वरूयसम्बन्धावच्छिन्न- 
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परनियोमिताकामवस्य व्यपकतावटकामावे स्वह्पसम्बन्धेनेव तददृत्तितध्य प्रवेदयततया त 
दुवयन्वमति चेन्न । हतुरकच्छेदकमम्बन्धावच््छिन्नयद्धमांवच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिता- 
कमेदव्तवं ताददाधिकरणतवव्यापकतावच्छेदकाभित्यस्येव लक्षणत्वात् इति चरमाधिकरणतरा- 

निवेशेऽपि इृत्यनियामकसम्बन्धावच्छिच्ाऽवच्ठेदकरताकभेदस्वीकारात्राऽन्यापिः । सयो. 

गन हपादिहेतुके संयोगस्य स्यधिकरणतया तत्सम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदताकमेदाऽस्वीकारा- 

नातिन्य्निरिते । 

केचित्त एतदुम्न्थस्य मूले तद्ुभयमित्यदिनाऽनुवादयोग्ययथाश्चुतसाध्याऽसामानाधि. 

करण्यवयथिकरण्याऽनधिकरणत््परक्षणद्रयपरतयाऽदोषात् निष्कृोक्तलक्षणद्रयस्य कथम. 
-यनुबादाऽसंमवात् अत्त एव चरमेवयुक्तम् , निष्कृष्टलक्षणे तुक्तरीत्याऽऽय।ऽधिकरणत्वस्याप्यन- 
तिप्रयोजनक्रत्वत् इत्याहुः 1 

वस्तुतस्तु निष्कृ्टेक्क्षणदयपरत्वेऽपि न दोषः, अधिक्रणतामनिवेदयाभावीयविरेष- 
पतया इत्तित्वघटितन्यापकत्वस्य सुवचत्वात् । न वोक्तदोषः, घटो नस्ति घटाभावो ना्ती- 

त्यादिप्रतीस्या विशेषणताया भावाऽमावाधारणत्वात् । नवैवं तया मूतरुदरततिधेटाभाव इति 

प्रतीतिक्तया भूनलडृत्तिधट इत्यपि प्रतीतिः स्यादिति वाच्यम् ¦ तेन सम्बन्धेन भूतलाद्त् 
तितावच्छेदकत्स्य षटाभावाभावत्ादविवाङ्गीकारेण घटत्वादौ तदभावात् , तेन सम्बन्धेन 
भूतसवृत्तियटामावाभाव इति प्रतीतिस्तिष्व । न च वन्हिमान् आकाशादित्यादावतिव्याप्ि- 
वारणायाऽधथिकरणता निविशनीयेति वाच्यम् ! तत्न पक्षधमेताविरहादेवाऽसदवेतुत्बोपपततौ 
व्या्िसत्त्वे इष्टापत्तेः 1 

यद्रा अधिकरणताया अनिवेशे हेत्वभावे व्यापकतावच्छेदकतं न तद्वु 
स्ययन्ताभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वं किन्तु स्वावच्छित्ामाववदशरृतितत्कत्वम् , तच्च 
उुवचमेव, स्ववच्छिन्नाभाववत् च देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ेतुतावच्छेदकावच्छिन्िष- 
तियोगिताकदेत्वभाववत्तग्रहविरोधितानियासकसम्बन्धेन वाच्यम् , तेन धूमाभावत्ववच्छना- 
भावत्मकधुमादेः कालिकसम्बन्धेनाऽधिकरणे हदादौ तादशानिल्पकाधिकरणत्वसच्वेऽपि व. 
न्हिमान् धूमादित्यादौ नाव्याप्तिः । ृत्तिता च विदेषणतया वाच्या, तेन निरुकसयोगादि. 
सम्बन्धेन धूमादिमति महानसादौ कलिकादिसम्बन्धेन तादृशाऽनिरूपकाधिकरणत्वसच्ेऽपि 
न तत्राऽन्यापिः । स्वावच्छि्नामाववत्त्वं च स्वावच्छिन्नाभावत्वविरिष्टवत्वं, तेन दरव्यं विचि 
छ्सत्वादित्यादौ नाग्यापिः, गुणे विशिष्टसत्तामावाभावात्मकसत्तावत््ेऽपि विरिष्टसत्तामावघ्वि- 
रिष्वत्वाभावात् । एवं सत्तावान् दव्यत्वादित्यादो न दोषः, तादयेन समवायेन दरव्यत्ववति 
विरेषणतथा व्तितप्रसिद्धेः । स्वावच्छिननाभाववतवं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन वाच्यमिति तु 
न युक्तम् , एतद्रपप्रकारक्ममानिदेष्यलजातितवप्रकारकप्रमाकिशेष्यतान्यतरवान् तादात्म्येन 
घटादित्यादवतिव्यापतिः, अन्योन्याभावामावस्य प्रतियोगितावच्छेदककूपतेन तत्र तादा- 
म्न घटभेदतवावच्छन्नाभावात्मकधटत्वति षरते तादशानिशूपकाधिकरणत्वस्यासत्वात् , ता. 
सशसम्बन्धविवक्षणे तत्र समवायस्यापि ताष्रतेन तेन तद्वति भ्यभिचारनिरूपकाधिकरणे 
ताश्ानिरूपक्धिकरणत्वसच्तवेनाऽदोषात् 1 
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क नू दुषयति नतदुभखयमपीनि । सध्यत्वदिः माध्यं वरदरधिकरणःन 

म भ्यमित्य'दि । साध्यानधिकरणेत्याद मध्यलनन्िननो व्यन्यासन चर. 
माधिकरणव्वांशषेन सहान्वयदेव त्टाम इत्याशयः । 

यद्वा प्रतियेगितावच्छदकविलिष्प्रनयेगिमतग्रहवो धन मकमम्तन्येन श्र नव 

टितनिदुषटव्यापकलवमधिकरणाताम निवेदय सुवचम् । 

रे तु साध्यनिष्टधयत्वानिषूपकाधिकरणत्रसमःनाधकरणःमःवायविदोषयनःत्रशेप* 

वच्छि्नप्रतियोगितासामाम्ये यद्यद्धमावच्छिनिमावसमःन धकरण सवायनःमम्बन्ध वृच् 

प्रतियागितावच्छदकर्वच्छनन तद्धमदं विवरक्षिनम्, तथा च नऽ धकरणन्तराक्ञमाथ 

कर्यामव्याहुः 
साध्यानधिकररणन्यदिमूरस्य निष्कष्टलक्षणाथःऽनुवःदकतवाऽममवेन तदनुतरदःरयर- 

यश्रुनटक्नणायद्रयस्यःऽनुवाद स्पुटरयतु सःध्यनवृकरणन्यःद् मूठ शृन्वव व्यच दव 

साध्येलयादेः रक्षणद्रयस्य करमेणति दषः । तत्व मतर इन्यन्नन प्रथमलक्नण कथनम् । 
ननु साध्याऽर्नीधिकरणाऽनपिकरणत्वामिति मूठेन सत्यं यदृश्वकरणनधिक्ररण तवा. 

भाव इत्यताहशाथाऽबोधनाद धनिग्रन्थाऽमद्रतिरिनि वन्न । आरौ अध्रिकरण्मनधिकरण 

यस्येति वहुत्रीहिः । व्यासा्थः यन्नरूपिताधि क्न णतवावच्छिन्नग्रतियोगिताकमेदवदःध्ः 

करणम् । समासाच्च अधिकरणीनष्रभदप्रतियोगिनावच्छदकनिरूपकरनः साधयत् साध्य 

इति वोधः । साध्य अधिक्ररमानधिकरण यस्य नन्माप्य धकर नकरण मनि पुन- 

महु्रीहिः । विपरहात् यदधिक्रणनिष्ठमेदप्रतियोगितावच्छेदकनिरूपकताकापेयत्तवन्सरध्यमति, 

समासा साष्यनिष्टाधयतानिरूपकत्ावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदवदधिकरण्करत्तिः, 8 इति बाधः। 

ततो भावा्कत्प्रत्ययेन ततलाभः। ततः साध्याधिकरणानयधिक्रणत्वस्यामावः, न यष्याधि- 

क्रणाऽनधिकरणत्वमिति वा नमुतलयुरषः । नयः माध्यपदोत्तरं निपातः तथा च सा्यपदोत्तर 

निविष्टनञा तदभावः प्रत्याय्यते तथाचानुषदमव वेक्ष्यति सध्यवर्तिनये व्यत्यामननि । तथान 

साभ्यानधिकरणानधिकररणत्वमित्यस्य प्रथमरक्षणाथवेधक्वं सयष्रमेव । 

केवित्त॒ साध्यमित्यादि साध्यमनधिक्रणाधिकरणं यस्य तत्माध्यानधिकरणं, तस्य 

भावः साध्यानधिकरणायिक्ररणन्वमित्येव पाटः! अत्रादो अधिन्रणमधिक्रणं यस्येत्यधि 

करणःधिकरणमिति बहु्रैहिः । विग्रहात् यनिनि््रत्तित्वनिरूपकमाधकररणमिति बोधः । 

समासाच्चाऽधिकरणनिरूपितद्ृत्तितवाश्रय ईति बोधः ¦ बहुत्र विप्रहजन्यबधायावरष्य 

विशेषणभाववेपरीवयेन बोधजनकत्वात् चित्रा गौयस्पेति विग्रहवाच्यात् यन्दायमम्बान्धल्वन 

चिन्रगे!:, चिन्रगरित्यतः चित्रगोसाम्बन्धित्वेन यत्वदाथवोधात् । एवमप्रपि, त्थाचाऽधिकृरणा 

धिकरणमित्यनेनाऽथिकरणाऽकृत्तीति छन्धं, ततो न अधिकरणाधिकरणामिति अनधिक्ररणाधि 

करणाभिति नजसमासः अधिकरणवृत्तिभिन्नमिति बोधः तथाचाऽनधिकरणाधिक्ररणमित्यन- 

नाऽथिकरणाजृत्तीति लय्ध, ततः साध्यमनधिकरणाधिकरणं य्य तत्साध्यानषिक्रणामिति 

बहुत्रीहि । विग्रहात् साध्यं यदधिकरणा्त्तीति बोध समासात्साध्यनिष्भेदप्रतिये गिता" 
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बन्छेदकदतिन्वनिश्यकाधिकरणवरत्तित्वरूपसाध्यनिष्टा्ामानाधिकरण्यभ्रतियोगितलम इनि 

सिद्धम् । यद्र आदौ नाधिकरणाधिक्ररणमिति वहुत्रीहिः । विग्रहात् यदायेयत्वानिरूपक्रम 
धिक्ररणमिति बोधः, सम।साच्चाऽधिक्ररणनिष्ठमेदप्रातियोगितावच्छेदकनिरूपक्रताकाधेयता- 

वदिति बोधः, तथाचाऽनधिक्ररणाधिकरणमिध्यनेनाऽधिक्ररणनिष्रमेदप्रतियोगितावच्छेदकेनि- 

सपकताकाधयतावदिति न्धं, तत. साध्यमनधिकरणाधिक्ररण यस्य तत्साध्यानधिकरणाधि- 

करणमिति बहुत्रीहिः । विम्रहात् यदधिकरणनिष्ठमेदप्रतियोगितावच्छेदकरानेरूपकताकाषेष- 

तावत्पाध्यमिति, समासास्च साध्यनिष्टापेयतानिरूपकःवावच्छि्मेदवदधिकरणकमिति बोधः। 

लप्रतययेन तत्तमः तदभावश्वरमनजथं इति प्रथमरक्षणवाक्याथ इत्याहुः ! चिन्त्यम् । 
सध्यर्वत्तनयो व्यत्यसिनेयभिमप्रन्थानुरोधाहुपेक्षणीय इति । 

ननु साध्याऽधिक्टरणनधिकरणत्वपदेन नञ्समासे सत्येव तत्वाभावो नजा प्रत्याय॒यि. 
तुं शाक्यते, तथाच साध्यपदोत्तरं नजो निपातोऽसम्भवी असाध्याधिकरणाऽनधिकरणत्वमिति 
परयोगापत्ति., अत्र यदि अल्यन्ताभावा्थकेन नज। उत्तरपदाथांऽभवे विद्यमानं यदव्ययं त 
न्समस्यते इ्यथकरेन “अभ्ययं विभक्तौ "इत्यादिूत्रेण सिद्धोऽव्ययीभावः । यदि वा सुबन्ते- 
न नन् समस्यते इत्यथकेन “ननिति” सूत्रेण सिद्धस्ततपुरुषो नाश्रीयते उभयथापि नय 
एव पूवेनिपातस्यव अब्ययांमति नाजति च प्रथमान्तपदप्रतिपा्यतेन, समासशा प्रथ. 
मान्तरन्दमरतिपायसुपसजनसन्ं स्यादित्यथकरेन “प्रथमानि समास उपसर्जन" मिति 

सूतरेणोपसजनसंज्ञाविधानात् “उपसजन पूर्वमिति” पाणिनिनाऽभिधानेन समस्यमानपूर्वप- 
दनिपतितस्मेव ननः साष्यत्वादन्यथा अचित्रयुरित्यादौ चित्रादिपदोत्तरमपि नज्प्रयोगाप्- 
ततिति चेन । सरम्बन्धिकाथंवोधकोत्तरपदघटितसमुदायेन समं ननु्मासस्थठे नञो म- 
ध्यनिवे्ञस्यापि साधुत्वसम्पादकत्वात् तथाचाऽगत्या प्रषोद्रादिगणपाठकरत्यनया निरक्तप्रयो- 

गाणां साधुन्वमुपपादनीयभिति भावः। 

यस्तु नजुब्यत्यासेनेव विवक्षिताऽन्वयबोधोपपत्तो नजो मध्यनिवेशेऽपि न ्षतिशिया 
ह् । तत्च्छम् । सवेत्र नमुम्यत्यसिनोपपत्तो ननो मध्यनिवेशस्य कपि दोषलं न स्या 
0 

दिति ध्येयम् । 

अतरद् वेध्यम् । साध्यनिष्ठधेयत्वानिरूपक्रीधकरणदत्तितवामावरूपः प्रथमलक्षणल्य 

यथा्चुतनिष्छृष्टा्थोपि साध्यानधिकरणानधिकरणत्वरब्देन प्रतिपायते, तथादि--आपेयतानि- 
रपकाथकचरमाधिकरणपदधटितेनाऽधिकरणानधिकरणपदेन अधिकरणमायेयतानिरूपकं य. 

स्य तद्धिकरणानधिकरणमिति व्युतत्या अधिकरणनिष्ठमेदप्रतियोभिताकनिषूपकताकाऽधि- 

करणवृत्तिखाभः त्वम्रत्ययन तच्वलाभः तदभावः साध्यपदोत्तरनञेति । 
दद मुपलक्षणम् । साप्यनिष्टाऽसामानाधिकरण्यप्रतियोगित्वरूपस्याप्यथेस्य रामः स- 

म्भवति, तथाहि-साष्येऽधिकरणाऽनधिकरणतवं यद्धिकरणडृक्तित्वामावो यस्य॒ तत्साध्या- 
धिकरणाऽनधिकरणत्वं मावप्रधानतया तत््वलाभः तदमावश्च साध्यपदोत्तरनय। बोध्यते इति 

साष्यनिष्ठासामानाधिक़रण्यस्म्बन्धित्वाभावखामः, सम्बन्धश्च प्रतियोगित्वमेवेति । 
एवं साध्यिष्ठापेयत्वानिरूपकत्वस्य साध्यवद्धिन्नत्वस्य वा व्यापकीभूतो योऽभावस्त- 
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तच्च तच्र यात्कचित्साध्याऽनयिकसरणाधिक्ररणे धूम 
चाऽप्रसिद्धम् । 

करणं तत्वामावः) साध्यस्य यदनधिकरणं तदृतिखामाक्शाथेः । 
तत्र कवखान्वायिनि साध्यनिष्ठाधयताऽनिषपक्राधिकरण)ऽप्रमिद्या नान।- 

व्यक्तिसाध्यके च एकसाध्यन्यक्तिनिष्टपेयत्वाऽनिख्पश्नाधकरणलं प्राधना- 

केवलान्वयिनीति । अन्याप्तिरिति परेणान्वयः । अव्याप्तैनुमाह मध्यन- 
ति । नानाव्यक्तिसाध्यके चेति मूलोक्तं धूमहतुमभिप्रत्य, तेन राघ्दवान् 
गगनत्वादैत्यादौ नानाव्यक्तिसाध्यकाऽग्याप्निविरहपि न क्षतिः । न्यूनतां 

त््ीतयोगयीध्रकरणतासामान्यक्लरपाऽप्यथः साध्यानिक्ररणानधिक्रणत्वक्ब्दात्य्रनिपष्द नुं 

दक्यत, तथाहि-साध्यानधिकरण अधिकम यम्येनि ब्युन्पति., नत्र मध्या्नश्रक्रण- 
मित्यस्य साष्यनिष्ठधेयत्वानिरूपकर साध्यवद्भतर व्य, अनष्धकरणः अस्य्यत्र भथ 

करणपदमन्यपदा्थहेतवाधिकरण लक्षाणकम्, यस्येति पदं रत्यथग्रहकम् , भव 
प्रधाननिरशाच्च अनधिकरणमिन्यनन देत्वधिकरणत्कामावेखाभः, इन्थ तचोहृद्यदाव्याप- 

केटवमसति बाधके धेये विधयसप्तगं वा भासते इति ग्युत्तिबलाद् हेलाधिकरणन्वाभाव 

रूपे विधेये साघ्यानयिकरणत्वाथमाध्यनिष्ठाधेयःवःनिर्पकतवूपोददेयतावच्छेदकव्याप- 
कत्वलाभ् इति । 

्वितीयलक्षणाथमाद-दीधितो साध्यस्येति । अत्रादौ सा्यस्याऽनधिकृरणं ः- 
ध्यानधिकरणमिति तत्पुरुषः । साध्यर्वद्धित्रमिति यावत्, ततः साध्याऽनेधिकरणमधिकरण 

यस्येति बहुत्रीहिः, वि्रहाद् यच्िष्टदृत्तितानिरूपर साध्याऽनधिङृरणमिति, समासाच्च स^ 

ध्यवद्वि्नवृत्तीति बोधः, ततो भावाथकतप्रत्ययात् साध्यवद्विशतरतित्वलभः ततो नम्- 
समासः नजः पाष्यानधिकरणपदेत्तरं निपातः इति साष्यानधिकररणानधिकरणत्वस्य दिता 

यलक्षणाथेबोधकत्वमिति । 
मुटे तच्चेति । साध्यानधिकरणानधिकरणत्वं चत्यथः । दीधितौ, अश्रसिद्यनि । 

अत्र साध्यनिष्टायेयतानिरूपकसामान्यमेदनिवेदामि प्रयेणास्पररिदिरमिदिता, यक्किश्वन्न- 
हपकमेदनितरेशे तु नानाव्यक्तिसाध्यके चेत्युक्तम् । न क्षतिरिति । तथाच नानाव्यक्तिस- 
ध्यकेतुत्वसामानाधिकरण्येनाऽव्यापिरिति मावः । नानात्वं साध्ये माप्याधिकरणे चोभयत्र वरि- 

वक्षितमिति गुरुचरणाः । चकारेण केवसन्वयिसाष्यकपरिगरहः । केचिन् व्यत्वा- 
युनुगतैकन्यक्तिसाध्यकस्यापि चकारेण परिग्रहः । एकनिष्निरूपकसव्यक्तेरन्यत्रामावादव्या. 

त्ररिति वदन्ति । वस्तुतस्तु अयियतानिरूपकतवस्याघेयेभेदन आधेत्वस्यवे अधि- 

यमेदेन भिन्नतया एकव्यक्तिसाध्यके तदायेयतानिरूपक्त्वध्यप्यक्यान्नेदभुक्तम् । अत 

एव नानान्यक्तिक इत्युक्तं अग्रे च नानधिकरणक इति । अन्यथाऽत्रपि नाना- 

यिकरणक हतयेव ब्रूयात् ! सर्वत्र द्वित्ायवच्छिनप्रतियेगिताकनिरुपकवाभावमाद्- 
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यिकरणव्यक्तयन्तरस्येतयव्याप्रिः | कविद्यभिचारिणि भतिप्रसङ्गश्े । 

द्वितीये च साध्यवेयधिकरण्य यदि साध्यवत्वावच्छिनप्रतियांगितको 

भदा विवक्षितस्तदा केवछन्वयिने; याद् च या्काच्वसाभ्यवद्यक्तिभदस्तदा 

तानापिकरणस्तध्यके सवत्राऽग्यापिः । 

प्ररिहिस्ति कचिदिति । विशिष्रखत्तावान् जतिरित्यादावंतिभ्याप्िरितयर्थः | 
विशिष्रधर्माषाच्छन्नाधिकरणत्वस्थेव तदवाच्छन्नाधेयत्वस्याऽनतिरिक्तत्वः. 
दिति भावः । यक्िविदिति । साध्यवत्तत्तद्यक्तित्वावच्छिननेत्यथैः | नानापिक- 
रणसाधयके इति । यत्र साध्यताचच्छेद्कार्वच्छिन्नाधिकरणं नाना तन्त्य, 
तेन कस्याथिद पि वहिव्यक्तेनीनाधिकणक्त्तित्वविरहेऽपि न वहिसाध्य- 
कधूमा्यसद्भहः । सव्र केवल न्वयिनि तद्धिकषे च । 

याऽम्भवसम्भवेऽपि ग्या्ज्यदृत्तिधमाबच्छिन्न्रतियोगिताकतवस्याऽमावविरेषणते तदसम्भ- 

वरदल्याप्रिस्युक्म् । दाधेतों । आद्य-ञादयलक्षणे इत्यथः । यद्यपि अधियतायां साध्यता- 

व्च्छेदकावच्छिन्नत्वनिवेश्े नातिन्याप्तिः । अधिकरणतानिरूपकतावच्छेदकस्येवं अयियताव- 

च्छेकतेति नियमेन गुणनिषटाधिकरणतानिरूपकताऽनवच्छेदकविशिष्टघत्तात्वदेर्गुणेरूपितः- 

धेयतावनच्छेदकलवात्तथापि आधारत्वाऽऽग्रेयत्वयेस्तुस्यविततिवे्त्वाभावत्तादशक्ेयमे माना- 

भावः! गुणे मुणकमान्यत्वाकिशटेसततेति प्रतीतिबलात् वििष्सत्तावावच्छि्नधियत्वस्या- 
ऽनतिरिष्तते, गुणकमीन्यत्वविरिष्सत्तावान् गृण इत्यप्रत्ययष्टिरिष्टाधिकरणताया एवातिरि- 

त्वमित्यारयादिति भावः| 

नच तथापिं साध्यतावच्छेदकं यच्रिष्टाधिकरणतानिरूपकतानवच्छेदकं तत्वव्यापकतो 

क्त नातिव्यप्षिरिति वच्यम् । यच्वतत््वाननुगमेन व्यपतरविरिष्टकाथसूपत्ाभावात् । अधि- 

कमप्रे वक्ष्यामः । 

दौचितौ साध्यवद्धि्े साध्यवद्धिननतावच्छेदेन । अवच्छेदकत्वं व्यापकतम् 1 अनेनो- 

्तनिष्कषं एवोक्तः, यथाश्चुतेऽति प्रसङ्गात् , तथाच साध्यवत्वाषच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदो यदि 

साध्यवैयधिकरण्यघटकतया विवक्षित इति समुदायार्थः ¦ केवलान्वयिनीतिपदं सावधारणम् , 

साष्यवत्तततदक्तितवावच्छिन्तेत्यथं इति, तेन नाऽसम्भवे इति रोषः । 
अथ सर्वत्रेति पदं किमर्थ, न च तदनुक्तौ केवरान्वयिमिन्ने एव॒ नानाधिकरणकसा 

ध्यकेऽव्या्षिरिति भ्रमः स्यादिति वाच्यम् , एवंसति नानाव्यक्तिके इति पूवेग्रम्येऽपि सवं 

वरेति वक्तव्यं स्यात् इति चेन्न । नानाग्यक्तेसाध्यके चेति चकारेण केवरान्वयिनेोपि समुच- 

येन न्यूनताविरहात् । नन्वत्रापि सवत्रेतिस्थाने चकारं पठित्वा केवलान्वायिसाध्यकसमुचयः 

कुत न कृतः वेप्यस्याऽनयाघ्यलादिति चेन्न । उपायस्य उपायान्तरादृषकत्वात् । अथ नाना. 
व्यक्तिकेलस्य स्थाने ननाधिकरणकेति कथं नोक्तामेति चेन्न । पूर्वक्षण साध्या्रिकरणे 

नानात्वं नव्यापिप्रयोजकं, किन्तु सध्ये ननालमियाशयेन पूवे नानान्यक्तिसाध्यके इत्यु- 
मिति संक्षेपः । 
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कचित्त॒॒साध्याऽसामानाधिकरण्यं देतुतावच्छेदकसम्बन्धन देष्वि- 

करण तेनेव सम्बन्धेन सा्यवदूव्रतितामावम्नदधिकररणभितत्रमथः | 

तेन धूमस्य स्वावयवे संयोगेन हिमानि च समवायनाऽृत्तावपिन क्षतिः| 

सावेभोममनमुत्थापयति रेचित्तान । देत्वधिकरण शन सक्चम्यधाऽव 
च्छेयत्व, तश्च साध्यवदुःत्तित्वाऽमविऽन्वितम् । तनव । दतुतावच्छदक 
सम्बन्घनेवेत्यर्थः । तस्य च साध्यवह्त्तित्वेन सहा.ऽन्वय 

साध्यवच्छमपि येन सम्बन्धेन येन रूपेण साध्यता तत्सम्बन्धेन तद्रू 
पादच््टछिश्नवसं वोध्यम् , तेन समव्रायेन वहः साध्यते धूमे, विशि 
सखसाध्यके सत्तादौ नातिभ्यासिः) तदधकरणभिन्रनवनिति ¦ तद्रत्यन्ना- 

सःच सामानाधिकरप्यानधिद्रणनतमिन्यत्र साध्यामामःसाधिकरण्यपदेन सप्यवक्- 

णवर नत्रनवचिवक्षते द्रव्यं सतादिस्यदवनिव्यादः स्यादतः स्वय प्रथमटनणसमुरूगतयः 
व्याल्यःवान् ¦ सावेभोंमास्तु रमानाधिकरग्वस्ःऽन्यप्ववृत्ततयः सनन्द द्र्य 
सामानाधिकरम्याभावस्यापि युणावच्छदेन सतत्वान्नातिन्य्षिरिनि वदन्ति, तन्मन दृप्थितुमु- 

पन्यस्यति केधिस्वितीति । वन्हिमान् धूमादिच्यादौ स्ववयवावच्छेदेन धूमे विसम 
नाधिकरण्वामावक्षत्वादव्य्निरतो देतुतावच्छदकमम्बन्ध्ेन देत्वधिकरण इत्युक्तम् । हुत 
च्छेदकसम्बन्धन यक्किल्लद्ाथव दित्युक्त संव्रेगन रोवालादैमदूहद्वच्छदेन वृणःदिम- 

त्स्वावयवावच्छेदन च धूमे वहिसामानाधिकरण्यःमावमनच्वषटुक्तःऽ्यः सद दवस्भ्यमन' दनु 

पदम् । अत्र नचु्रयाऽपरवशे धूमवान् वन्देरित्याद देखधिश्ररणपवतावच्छेदेन मःध्यवदून- 
त्वस्य हेतौ सत्वादतिव्यापतिः । नमुद्यग्रेशस्तु व्यापकतवपर्यायः, तथा च देत्वाधिक्षरणव- 

च्छेयलस्य अमाविऽन्वयात् हत्वापि एरणविशिष्टन्यत्वं देतो व्याप्तिः पर्यवसिता । वै" 

स्लावच्छेयसाध्यवद्दत्तित्वाभावाधिक्ररणत्वसम्बन्धेन उक्तस्थले च अयागोलक्रात्म कराधिकरणत्रः 

शिष्ठतदिवाऽतिव्यप्रिविरहादिति व्येयम् 1 अमावेऽन्वितमिति ¦ ययप्येवमपि अधिक्रर- 

णसेदेनाऽभावमेदाभावमते पर्वतायवच्छिननेो यो स्ूपादित्रिर्वाहमत्सयुक्तत्ाभावः स एव 

स्वावयवावच्छेदेन धूमादावपि वर्तत इति तादृशाभावाऽनधिकरणतवं दुट, तथापि हलकर- 
णावच्छिन्नविरेषणतया साध्यवद्डृत्तित्वाभावविरिष्टस्य यस्याधिकरण तदन्यत्ते ता्प्या 

दिति । केचित्त तादरदेत्वधिकरणाऽ्वच्छन्नत्वविरिष्ट मावाऽनधिकरणत्वस्यव विवक्षणीयन 

थान दोषः । स्मे पवते न वहिमत्संयुकतत्वमिति वत् धूमे प्रवते न वहिमत्युक्तःवामेति 

्रतीत्यनुदयात् । अभावाधिकरणतायमिव वाऽधिकरणविकषेषावच्छित्रत्वं निवेशनीयम् , य॒था 

हपानिष्टाया ताद्शाभावाधिकरणतायां धुमावयवरो नवच्छेदकस्तथा धुमनिष्टतद्धिकरणतयां 

पैतो नाऽवच्छेदक इति प्राहुः । 

हेतुतावच्छेदक सम्बन्धेनेवेति । ठृतीयधोऽवच्छि्तम् । तर्य देति । नूर्न 

यान्ताथेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिचत्वस्य चेत्यथः। 

साध्यतावच्छेदकम्बन्धेन साध्यवत्तानिवेशस्य फलमाह--तेनेति } साध्यतावच्छे 

कसम्बन्धावच्छिन्तनिवेरेनेत्य्ैः, तथाच खमवायेन वहो साध्ये संयोगेन धूमे देती धूमे 

“^ जा० व्या 



५० जागदीसीहव्याघ्ररक्षगं 

भाववल्मोक्तौ द्रभ्यं सस्वादित्यादवतिव्या्तिः, गुणावच्छेयद्रभ्य 
चृत्तित्वाभावस्यैव द्र्यावच्छेदेन सत्तायाममावससादतो भिन्नव्वपय॑न्ता 

नुसरणम् । मेदस्तु नाऽव्याप्यन्रुत्तिः, तदव्याप्यचत्तित्वे तु तादशचत्तित्वा 
भाववती यावती व्यक्तिस्तत्तद्भदकूटवत्व वक्तव्यमिति भावः 

हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हत्वधिकरणे श्यस्य फरमाह स्वावयवे संयो- 
गनेति ! अवृत्तावपि न क्षतिरित्यन्वयः । तथाच तादशसम्बन्धेन हेत्वधि. 
करणत्शाऽप्रवे्े सावयबावच्छेदेन धूमस्य वहिमत्संयुकत्वाभाववर्वाद् 
वहिमान् धूमादित्यादावव्यात्तिः स्यान्न पुनरसम्भवः, इद् वाच्यं ्ेयत्वा- 
दिल्यािकेवलान्वयिनि लक्षणस्तम्मवादिति भावः 

अञ चोत्पत्तिकारखावचिदछक्ने घटे परथिषीत्वे रूपवद्ततित्वं नति प्रती 

त्या घराचवच्छेदेन पृथिवीत्वादो रूपवद्बत्तित्वाभावाभ्युपगमे हत्वाधिक. 
रणनिष्ठमवच्छुदकत्व निरवच्छन्न धराह्यम्) तेन रूपवान् पृथिवीत्वादि. 

त्यादौ नाऽव्याप्तिः, तत्र घटनिष्ठाऽवच्छेदकवस्योत्पत्तिकाठेनाऽवच्छेरा- 
दिति ध्येयम् । 

योगेन धूमाधिकरणपवतावच्छेदेन संयोगेन वहिमदरत्तित्वसामान्याभावाऽसत्वेऽपि समवायेन 
वहिमदवृत्तित्वसामन्यभावसत्वाज्नातिग्या्षिरिति भावः, अतिभ्या्षिशच सम्बन्धसामन्येन सा. 
गयवे्तानिवेश्ाभिप्रायेण बोध्या । न च तथपि वहयवयवे धृमान्तरसंयोगस्रम्भवात् साध्य 

तावच्छेदकसमवायसम्बन्धेन साष्यवक्िरूपितसंयोगसम्बन्धावच्छिन्द्रतितामावस्य धूमा 
न्तरेऽसत््वादतिम्याप्तिरिति वाच्यम् । य॒त्र वहथवयवे न धूम्षयोगस्तत्र तादक्चामावस्य परव 
लवच्छेदेन सोरम्यात्, अन्यथा व्यभिचारित्वाऽमुपपत्तरिति व्येयम् । यकि्चि्म्बन्धेन 

साश्यवत्वनिवेशे वहिमान् धूमादित्यादौ समवायात्मकयकिशचित्सम्बन्धेन यः साध्यवान् 
तदूठत्तित्वामावस्य स्वाधिकरणावच्छेदेन धूमे सत्वादल्य्ि्ष्या 

टक्चषणस्तम्मवादितीति । केनापि सम्बन्धेन ` ज्ेय्रत्वाधिकरण।उवच्छेद्न वाच्थतवं 
वेटूठत्तित्वाभावस्य ज्ञेयत्वहेतावसत्वेनेति रोषः । यदपि हेतुतावच्छेद कसम्बन्धनिवेशे. 
पि धूमादौ उत्यत्तिकालावन्छेदेन वह यथिकरणनिरपितसंयोगसम्बन्धावच्छिन्ग्रतत्वामावस- 
त्वादव्यापितादवस्थ्यम् । न च तादृशवत्तेत्वामावे उत्पतिकारनिष्टाऽवच्छेदकतानिरूपक- 

त्वसत्वेऽपि देत्वधिकरणनिष्ठाऽवच्छेदकतानिरूपकत्वविरहानन दोष इति वाच्यम् । पर्वतददे- 

रपि कालोपाधितया तादशामावावच्छेदकृत्वात् । तथापि इदानीं धूमे न वहिमतसयुक्तत्वमिति 
प्रत्ययात् पवते धूमे न वहिमत्सयुक्तत्वमित्यप्रययाच्च इदानीमिति प्रतीतिनियामकक्ाटनि 

छ्रावच्छेदकतातः इेति प्रतीतिनियामकदेशनिष्ठाऽवच्छेदकतायां भदो वाच्यः, अत्र धूम- 

निष्ठसाध्यसामानाधिकरण्याभावीया देरविधया अवच्छेदकता तदीयकारुविधयाऽवच्छेदक- 

तातो विलक्षणा कारुत्वाविषयकप्रमाविषयधुमनिष्ठवहि मत्सयुक्तताभाववच्छेदकताप्वादि- 

त्यजुमानं वैरक्षण्यसाधकं, तेन पवैते धूमे न वहिमत्संयुक्तलमिति प्रत्ययाऽसिद्धावपि न क्षतिः, 
-तथाच हेःवधिकरणनिष्ठावच्छेदकतानिङ्पकतरविरहान्न दोष इति । । 



मटिप्पणरीकामधिम् । ५: 

तादशामावश्च सम्वन्धान्नरण तत्रव वमान सृकभः | 

तनवेन्यस्य फलमाह वर्मन च ममतयन- । हेतुनातरच्छेदक सम्बन्धेन 
साध्यवद्ात्तत्वानुक्ता सम्बन्धसलामान्यन हे्वधिकग्णावच्छेद्यलाध्यवदू वर्ति 
स्वसामान्यामावा न निवश्यः साधनाधिक्ररणादच्डेश्यताहशाभावस्या८ 
प्रमिद्धेः, किन्तु यत्किचित्सम्बन्धन साध्यवद्रत्तिन्वानावः प्रवश्नीयः. न 
थाच हेत्वधिकरणपवताय्वच्छेदरेन धूमादौ वह्विमत्समवेतत्वाभावसस्वाद 
सम्भव एव स्यात् यदि तेनेव सम्बन्धेन साध्यवदरलतित्वप्रवेदा नस्या 
दिति भवः 

नु हेत्वाधिकरणावच्छद्यत्वविश्षिष्रम्य साध्यवहुनिन्वाभावस्याऽधि. 
करणारऽप्राद्खया खक्षणमिदमसम्भवि नदुधिशरणम्यव नश्िठधमाचच्के. 
द्कतया गगनजलत्वादे वहिमत्पवनसयुक्तन्वामावस्य धूमवन्पवनानव. 
च्छदयत्वादत आह त दगमव्धन ! हन्वधिकरणावच्छ्ेद्यसाध्यवद््तित्वाभ- 
श्चत्यथः । सम्बन्धान्तरेण-हेतुतावच्छुदकसम्न्धान्यसम्बन्धन, नथाच 
हेठेमत्पवतावच्छे्यत्वतिशिष्टस्य वहिमस्संयुक्ततवाद्यमावस्याधिकरणत्वं 
पवेतीयरुपादविव प्रसिद्धमिति भावः, 

यद्यपि रूपादौ उहिमन्सयुक्तत्वाद्यमावस्य ग्याप्यदृनित्वान् तत्र पर्व॑ता. 
दिकं नावच्छेदकं भावामावयोरेकत्र इर्यथमेवाऽवच्छेदकमदम्वीकारादि- 
व्यप्रसिद्धिताद्वस्थ्यम् । न च महानसादिसयुक्तं कालिकारिसम्बन्येन 
पवतादिनिष्रघ्रटादौ वहिमत्संयुकत्वाभावस्य पर्वतावच्छेयत्वप्रसिद्या न 
दोष इति वाच्यम । इत्थमपि पतदरुपवान् पतद्रसादित्यादौ पवद्रक्षाधि- 
करणादच्छेदेन पतद् पसमवेतत्वाऽमावस्याऽग्रसिद्ध दुवारत्वात् । तथापि 

केचित्त कालोपयिरवच्छेदक्रताया कालकमम्बन्धाच्छदकतानियामकः, इत्यत्र ताटश- 

सम्बन्धानवच्छिन्रत्वमव देशस्यावन्छदकनाया वलक्षण्यम् , अन्यस्य दुवचेन्वात् । 

अच्र केचिदधिक्षिपन्ति । न च दतुनावच्छदकसम्बन्धावच्छतेहुत्वधिक्छरणवेच्छ 

द्रसाध्योपलक्षिनअयिकरणनिरूपितवृत्तिःवामाववतत्वमे लक्षण मिवेद्यम्, अन्यथ वहि 

गभवे वहिविरिष्टनिरूपितव्रत्तित्वाभावस्य सत्वादु वद्विमान् प्रामभावादिप्यादिव्यः 

निः स्यात् , एव च साध्यविरिष्टतिहपितद्रतितवामावस्य प्रथवखादः सत्प साध्योपलक्षिन 

निषूपितव्रत्तिवाभावविरटेण कथयुक्ताऽग्धापतिरिति निरर्वच्छन्नत्वं विफलमनि वाच्यम् । सः 

ध्योपलक्षिताधिकरणनिरूपितद्ततितवाभावस्य निवेशेपि वहिमान् वेहिप्रागभविदित्याद्ो प्र 

गभावस्य सामग्या नादयताद् वहथधिकरणकालावच्छेदेन वहथवयवे वहिप्रामभावविरहेण 

एवं दवितीयक्षणवच्छेदेनापि वहृधुपलक्षितनिरपित्रतित्वामावस् हेतौ स्वाद् › अनथेवरी 

त्या रूपवान् रूपग्रागभावादित्यादावप्याप्चिवारणाय निरवच्छिननतवं देयम् । 

दीधितौ । तत्रैव-ताद्रदेठुमयेव । दुवित्व।दिति । एतद्रसदिमति पम्बन्धान्त 

रेण वृ्त॑माने साध्यवत्समवेतत्वाभावस्य व्यप्यवृतितय हेत्वधिकरणावच्छित्नलविरहेण इत्यथः। 



५२ नागदीशीर्धिहव्याघ्ररक्षण 

पर्वतावच्छेदेन तदीवसूपे न बदहिमत्संयुक्तत्वमित्यादिप्रतील्या व्याप्यवृततर- 

वच्छेदकत्वस्वीकारादित्थमभिधानम् । 
हेतु वावच्छेदकसम्बन्धेन साध्यवदत्तित्वामावविषिष्टस्य यस्याऽधि 

करणं हस्वधिकरणं तदन्यस्वे वा व्रन्थतात्पयम् । तथाच अयाप्यड्त्तर वच्छे 

दकत्वाऽसचपि साध्यवहुत्तित्वाभावविक्िषठस्य तस्याधिकरणत्वमा दायेव 

टश्चणसङ्गतिः। 
नख वस्तुगत्या साध्यचद्दरात्तत्वाभाववचाराष्टस्य सस्याधकरण हत्व 

{धकरणं तदन्यसव।क्तां बाहुमान् धूमादत्यादावव्यातिः, स्वावयवावर्छः 

देन वाहुमत्सयुक्तत्वाभाचवता धृमस्याघकरणताया साधन वत्पवतादा 

घच्वात् साष्यवदवुत्तत्वाभाववाशष्टयद्यक्तत्वाचाच्छिनाधकरणत्व हतु 

अथोक्तर्या महानमादिमात्रनिष् कालिकेन पवेतवरत्तिधूमादो पवतावच्छेदेन विमत 

युक्ततवाभावसत्त्वाद् वहिमान् धूमादिखत्राऽव्यापिसम्भवे एतदरूपवान् एतद्रसदित्यायनुषा- 

वनमुक्तमिति चे । देतुतावच्छेदकसम्बन्धेन स्वाधकररणावच्छेदेन साध्यवेदुर्रत्तिवाभावा- 

नथिकरणतवं स्वनिष्ठ व्याप्निरिति विवक्षयापि तत्राव्याप्तिवारणसम्भवात् । न च स्व्वाऽननु. 

गमः, स्वतादातम्य-स्वाधिकरणावच्छेदेन साध्यवदुवृत्तित्वाभावाऽधिकरणतवोभयसम्बन्धेन देतु. 
विशिष्टत्वस्य विवक्षितत्वादिति । 

केचिन्त अवच्छिन्नत्व-देतवधिकरणावच्छिन्नत्वाभाव एतदु भयाभाववत्तवमेव हेतधिकरणाव- 
न्छदेनेत्यनेन विवक्षणीयम् । एवं च व्यप्यत्त्तेरवच्छेदकताऽस्वीकारेऽपि न क्षतिः, तथाच 

ताद्योमयामाववदधिकरणतावदन्यत्वमेव मिवेदानीयम् , पवतीयरूपादिनिष्टवहिमत्सयुक्तत्वा- 

मावाधिकरणताथां अवच्छित्नतविररेणोभयाभावसत्त्वादिति वदन्ति । तन्न ! अव्रतवेव सवे 

न तादृशामावग्रसिदुध्या सम्बन्धान्तरेण वत्तमानपयेन्तानुधावनवेयभ्यौत् । 
एतेन धृमान्त्रसंयुक्तस्वावयवावच्छेदेन वहिमत्सयुक्तत्वाभाव्वति धुमेऽव्याप्तिवारणाय 

देतुतावच्छदकसम्बन्धेन देत्वधिषरणावच्छेदेनेत्यस्य दितुतवच्छेदकसम्बन्धेन स्वविरिष्ट- 

स्य यद्यदधिकरणं तदनवच्छिन्ना अवच्छिन्ना च या या अधिकरणता तद्धिश्नत्वेन साध्या 
मानधिकरण्याऽभावाऽधिकरणता विेषणीया इलयत्र तात्पयम् , तथाच हेतुतावच्छेदकसम्ब- 

न्धेन स्वायोगिनो यदधिकरणं तदनवच्छिन्ना या या ( स्वात्मिका ) अधिकरणता तदन्या 
या साध्यसामानाधिकरण्यामावाधिकरणता तद्द्धि्रलं हेतो व्यापतिरितयथैः । स्वपदं अन्य- 

तवप्रतियोग्यथिकरणतापरम् । वहिमान्धुमादेष्यादो ग्यभिचरिहेतुनिष्ठाऽन्याप्यवृ्तिसाध्य 

सामनाधिकण्यामावाधिकरण्याभावधिकरणतायाः तादशव्याप्यदृत्तिसाध्यसामानाधिकरण्याभा- 

वाधिकरणतायाश्च सङ्कह्ाय अनवच्छिननेति अवच्छिभेति च अधिकरणताविशेषणम् । एवं च 
रूपनिष्ठाधिष्ृरणतापि स्वविकशिष्टधूमाधिकरणपवेतायनवच्छित्धूसनिषधुमावयववच्छिन्नाधि- 

करणतभिन्ना लभ्यते, तथाहि स्वं धुमादिनिष्ठसाध्यसामानापिक्रण्याभावाधिकरणता तद- 

जुयोगिनो धूमदेः संयोगेनाधिकरणं पवैतादि तदनवच्छेा स्वावयवावच्छेधा सैव तद्धेद- 
कूटवती च हपादिनिष्साष्यसामानाधिकरण्यामावधिकरणतैवेति, हेतोश्च तद्रद्मभिन्नतवद्रक्षण 
समन्वयः । तुद्िरिषटस्य हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेनाऽधिकरणाऽपरसिदुध्या स्वपदेन सूपरनिष्ता- 



सटिप्पणरीकामहितम् । ३ 

मतस्तदन्यत्वाक्तौ वहिमान् धूमात् दं बाच्यं जयन्वादिव्याे सकत्रेवाः 
सम्भवः, साध्यवदसयुक्त्वादिवीशिष्रनत्तदरपादिव्यक्तिन्वस्य गुखलया 
वमयरूपःवावराच्छक्नप्रातयागताया इव तद् वाच्छ्श्नाधक्ररणनवारप्रासद 
कवलस्याऽवतप्रसङ्ग एव [वाहण्चरमस्यारधिक्ररणनानिरुपकनात्रस्छद- 

भव्रावकरणतयः उपष््ःन'इसम्भवेषदिलि व्पुनर ऽम्तेक्रण्डतय न 
प्र इति नरस्नम् । 

चक्ताऽव्यापिः कथं वार्णीयेनि वाच्यम् । देनवधिक्ररण इन्यत्र दैनुदम्य अवक्र 

णमिन्नतराऽनुयोगितनद्धतुपरत्वात् । यथव स्व्रयते"ऽमगभूमदंः नदटशामावानधिक्रर- 
णत्वसम्भवद्धतुपरदस्य तनदधतुपत्व न युकम् , नयाय धरमन वदयनयदः परवर्नयवहं 
तदश्ामावाऽनधिकररणन्वमादायाऽतिव्यप्रिवपिण)यं टु वनद वन्छर्न दन शरकम. 

त्वविवेक्षणःञ्वेःयक्रतादू युक्ते न्तद्धतुपगन्व हुनुपदस्य 

अत एव हवपट दतुनावनच्छदकत चसेपरमव दनुनःवच्छरक वरदस्य दितुन् वच्छ 

कस्म्बन्धेन अधकरणरन्वच्छिन्नः अर्वच्छिनिः च यृ स्यनःमतःध्यद्प्यम वषग 

तद्रद्धिन्त्व्य रक्षणतया नेक्तरीत्याऽव्या्तिः, नव।ऽनमुगम इ रवसम्न्मप चस्य 

मेवे । एवं सनि सम्बन्धान्तरेण वतमानपयन्तानुधावनवेयध्या दि दकं । 

असम्भव इति । अव्र परत्तिरियम् ननु साध्यवदृलितरामतरस्य ख्य इव महानमग्रन 

घटेऽपि वत्तमनन्वात् ताद्घटाधिद्रणनानिषूपक्नःवच्छेद्के न घटन्वमत्रे धरत्रव- 

च्छिक्नाधिकस्णतायाः महानसेऽपि सत्वःदनिप्रमङ्पनान् , क्नु वहमदूनिन्वामविविगि 

श्रन्वेमेव, तथाच वह्विमदुत्तित्वामावविशिष्टवटन्वःवच्छिजाधकरणतायाः प्रतिद्ध्वन वद्र 

मान् धूमादित्यादौ रक्चषणसम्मवे कथमसम्मव इति । न च जन्यमात्रस्य कालोपाधिन्वम- 

नङ्गक्तेवेोक्तमिति वाच्यम् । संयोयसामन्येन वहेः साध्यतायां वाहिमननिरूपितसंयगेन 

धूमस्य देतुतायां तत्र साध्यवनिरूपितसंयुक्तवाभावस्य महाकालवच्छेदेन कालिकमम्बन्धेन 

महाकाले वतमाने महानसमात्रसयुकतयट सत््वद्रहममान् धूमादित्यादौ रक्षणगमनसम्भव 

६० । अन्न केचित् । तत्र वेरिष्वयावच्छक्नषषटानिष्टनिषूपकताकाषिकरणतःस्वीकारणेवेप 
तादशविशिष्टवरटप्वावच्छिननाधिकरणताया मान।भावात्तत्सङ्ग पिरित्याहुः । 

ननु तथापि साध्यवद्त्तिखाभावविशिष्टयनिष्ठनिरूपकताकाधिकरणं तदन्यत्वस्य हेतं 
किव तादशवृत्ित्वाभवविरिषटर्पपववच्छिन्नाधिकरणतवाऽस्वीकरिष्पि न क्षपिः साध्यत 

त्तत्वामावविशिष्धूमाधिकरणताया हेवविकरणेऽसच्वात्न वा वदविमान् धूमादित्यादौ अ- 

व्या्िशेति चेन्न । कालिकेन धूमाधिकरणावच्छेदेन धूमे वहिमदृततिवाभाव्यैव पवत।यवे 
च्छेदेन रूपरदिडत्तिवहिमतसंयुकत्वामावात्मशटतया एकधमोवच्छिनननिरूपकताया रेकयमने व- 

हिमदुततित्वाभावनेरिष्ययविच््छिन्ननिरूपकतायाः धूमादिनिष्ठायाः एकस्याः कालिकिसम्बन्धाव. 
च्छिननानिरूपकातायाः स्वीकारादिति साध्यवदृत्तित्वाभाववेशिष्वयावच्छक्वधुमानेषठानेकपकता- 
काथिकरणताथाः पवते सत्वात् यत्पदेन धूमग्यक्तेधूदं शक्यतया अन्यशिप्रसङ्गादिति ध्येयम् । 

अथततव्ये हेत्रधिकरणक्च्छेदेनेत्यनुक्तौ स्वावयवावच्छेदेन वहिमत्सयुक्षत्वाभागविः 

िष्टधुमाधरकरणं हेत्वधिकरणं तदन्यतवस्य देतावसत््वाद्ाहषमान् धूमादिखादावन्य्िः । 

ट 

द् 
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कल्वकस्यनादिति वाच्यम् । सावैभोमानां मते प्रतियोशेताया हवाऽधिक- 
रणताया अपि गुरखधर्मावच्छेदयत्वोपगमात्, अन्यथा समधेतत्वत्वादिक- 
मवेक्ष्य सत्तावत्समवेतत्वस्वस्य गुरुतया स्ाध्यवटुत्तित्वत्वावच्छिननप्रनि- 

नच ताद्शविरिषटधूमाधिकरणं दव॒मतोऽमच्वादिति वाच्यम् । कालिकेन 

नदधगिषटधुमाधिकरणत्व्य हेतुमति सत्वे बाधकाभावादिति चेत्! अन्न केचित् । 
सध्यवहुत्तितवामावावशिष्टस्य यस्याधिकरणतायां दहेठुतावच्छेदकातिरिक्तसम्बन्धावच्छिन्र- 

"वहेतुता निरुपितत्वोभयामावव्वं विवक्षणीयम् , प्रथमदलानुपादाने प्रागुक्ताव्यप्षिः । 
तथाच मम्बन्धान्तरावच्छिन्नतादशधुमाधिकरणतायां धृमनिरूपितत्वसत्तवेन निर्क्तोभयोः 

सत्वाजाग्याप्रिस्याहुः । तत्र । द्रव्यत्वादिसाध्यकसत्तात्वावच्छिन्नाधिकरणतासम्बन्धेन सतताहे- 
तावातिव्याप्त्यापत्तिः, तथाहि -सत्तात्वपयाप्तावच्छेदकताक्राधिकरणतवसम्बन्धेन दरव्यत्ववदहुतति 

'वाभावविशिष्टसत्ताधिकरणताप्रपिद्धेः, सम्बन्धान्तरावच्छिन्नस्य सत्तात्ावच्छिन्नाधिकरणत्व- 

स्य ता्शोभयाभावाऽसत्वेन तदन्यघ्वस्य हेतौ सतत्वदिति ष्येयम् 

यत्तु साध्यवदृत्तित्वामावविशिषटस्य धूमस्याऽधिकरणत्वं पवताद ना्तयेव, विरि्टधि- 
करणत्वस्य अतिरिक्ततवादिति । तच्चिन्त्यम् । अजुभवेनाऽविपयीकरणात् । 

नतु रूपवान् परृथिवीलादित्यादौ अव्याप्तिः, तथाहि--उतत्तिकालीनघटे पराथवीतवे रूप- 
वदततत नेति प्रतीत्या उत्पत्तिकरालावच्छिन्नघटावच्छेदेन सूपवदृत्तिवामावविरिष्टष्थिवी 

स्वधिक्रणतस्येव देत्वधिकरणप्रथिष्यां सत्वात् , तदन्यत्वं न पथिवीत्वहेतावस्तीति । न 
च साध्यवदहत्तिःवामावहव्वीधकरणनिष्ठनिरवच्छिननावच्छेदकतानिरूपकत्वं देयमिति वाच्यम् । 

व्याप्यतरततेवच्छेदकलास्वीकरे एतत्कत्पस्य प्रणयने पुनदैवधिकरणावच्छेदेनेतयुक्ो प्रायु- 
क्ताऽप्रसिद्धितादवस्थ्यात् उन्मत्तप्रर्पित्रलपपत्तरिति चेन्न 

किश्चिद्धमावच्छिलावच्छेदकत्वानिकूपकत्वत्य साध्यवद्रृतितव।भवे विवक्षितत्वात् । न 

च यद्धमोवच्छिननावच्छद्कत्वानिरपरतत्वस्य साध्यवदृत्तिवामावाधिकरणतायां निवेशे उक्त- 
ऽव्यापरिवारगेपि इक्तित्वसाध्यकभप्रावच्छेदेन तत्कपिसुंयोगहेतुकस्थलेऽब्यासनिडवारेव मूढे 
एतत्कपिसंयोगे न वृत्तित्सामानाधिकरण्यमिति प्रतीला मूलावच्छेदेन एतःकपिसियोगे कि 
विद्धमोवच्छिन्नावच्छेद्कत्वानिरूपकतायाः सत्वादिति वाच्यम् । कििद्धमानवच्छिन्देत्व- 
धकरणनिष्टावच्छेदकत्वानिरूपकःव--अवच्छद् कत्वानिरूपकतवोभयाभवस्य साध्यवदृत्तितरा- 

भावाधिकरणतायां निवेशात् , मूलावच्छेदेन तादशबृत्तितवाभावाधिकरणतायां निरुक्तोभयोः 
सत्वा्नातिव्याप्तिरिति । 

अथ वस्तुगत्या सा्यवदरुत्तितामावविशिश्े यस्तदधिकरणनिवेशे स्वावयवावच्छेदेन 

साध्यवेदृत्तित्वाभावविशिथ यो धूमस्तदधिकरणतामादाय वहिमान् धूमादित्यादावन्याप्रिरिति 
जगदीरप्रन्थाऽसङ्गतिः, धूमनिष्टतादशाधिकरणतायां निरुक्तोभयोः सत्वादिति चेन्न । बहिमान् 

धूमादित्यादो पवैतावच्छेदेन महानसीयधुमे निरुक्तोभयाभाववस्साध्यवदृत्तित्वाभावाधेकरण- 

" तायां चलरावच्छेदेन पवतीयधुमे तादशाधिकरणतायां च सत्त्वादन्यापिवारणाय साध्यवू- 
ततित्वाभावनिचिषटस्य यस्याधिकरणतायां हेतुतावच्छेदकसम्बन्धातिरिकसम्बन्धावच्छिन्नत- 



सटिप्पणटीकामशिनम् । ५९ 

त्यामिचारिणस्तु त्यमिचारनिख्यक्रापिक्ररण एव नादश्च तदश्रानः 

वरस्व सत्तायां गुण न द्रव्यत्वसामानाधिकरण्यमिःयनुभवात् | न चवं रु 

मान्यत्ववि षटपत्तेऽन्यतिः. विरिष्टम्याऽतिरिक्तसान् , अनानारक्तत तु 

विरषणविशष्यम्बन्धस्येव परपरया वयाप्रत्त् । 

योगिताकामावा्प्रसिद्या सत्तावान् द्रभ्यन्वादिव्यादत्रव्यापिध्रसङ्गान् । 
ननु साध्यक्लामानाधिकरण्यवनो न तदभाववस्ं, अतो रभ्य ल्वा" 

दित्यादौ व्यभिचारिण्यतिग्रसङ्क इ्यत आह व्यभिचरिण्तविति । ताृ्शति । 

हतुतावच्छदृकसम्बन्धन हतुमतान्यथः । तारशाया्वत्रसव-साध्यतदूुत्त- 

त्वाभाववेस्वम् । अत्रेवानुमवे प्रपाणयानि मनलयामित्य"द । पव~-सत्तायामध 

द्रव्यत्वसामानाधिकरण्यविरह। वििष्टमे इति । बिदिप्रससवशददप्रानिपाद्य- 
हेनावित्यथेः । यथाश्रुते गुणक्रमान्यत्ववि्ि्टलत्ताभ्यक्ता अग्याप्न्यादराङ्कः 
यामुत्तरप्रन्थेन तदनिरासादरसङ्व्यापतच्तः । अतिरिक्तवःदेन । विश्ष्णवि्यय 

णाभ्यां सिन्नत्वादित्यथः, तथाच गुणाद्रिकंन हत्वधिक्ररणमनो नाष्व्यानिः। 

ुनिरूपिनन्वोभयामावस्य निवेशनीयलत् , तथाच पवतावच्छदेन नाभ्यवदरलिव'नाववि- 

शेषस्य धूमस्याधिकरणतायाथन्वरे स्वाकारात् , ऋालिक्रमम्बन्धवच्छिन्नाधिकेरणनथा च 

निह्क्तोभयामावायत्वात् धुमाधिकरणतःया धत्तमशक्य्वाननाव्यापतिः 1 इत्थ चःरलक्षणवेधवा। 

निवेश पवतवच्छेदेन वहठमदृततिवामावविशिषटेः येः महानमोयधूमम्तद्कन्यधिश्ररणताया म 
हानसे सत्त्वात् वहिमान् धूमादित्यादावनव्याक्िरनस्तःदृयन्रनतन नवश हात नमत रर दुः 

साध्यवदरृतित्ाभावविरिष्टयब्यकःयधिकरणतापि देतुतावच्छदकसम्बन्धाःनरक्तयम्बन्धः 

च्छि्नतदेतुनिरूपितत्वेभायामाववती श्राह, अन्यथा विमान् धूमादित्यादावन्यापिप्तयहि 

स्वावयवाच्छेदेन वहिमहृत्तित्वाभावविशिुमतावनच्छि्ननिरूपितकलिकमम्बन्यावाच्छन्नधि 

करणतायाः धुमवत्पवते सत्त्वात् । न च कालिकमम्बन्धावच्छिनाधकरणत्रापिं अ तरिकः 

वेति वाच्यम्, तथाच यदवच्छेयमाष्यवद्ृतिन्वामाववैिष्यं कालकमम्बन्धेनापि पिरिष्टनि- 

रूपकताकाधिकरणतं तस्यैवेति वाच्यम् । तत्सम्बन्धावच्छितवरृत्ितामावविषषटस्य तत्सम्ब- 

न्धनवाऽतिरिक्त्वात् , सम्बन्धान्तरेण तस्य सत्व वाधक्राभावात् , देतुनाक्च्छदकसम्बन्याज- 

.च्छिननाधिकरणत्वस्य च सत्तावान् जतिरित्यादावप्रसिद्धिमयेन निवेश्चाऽमम्भवादित्याहुः । 

हेत तावच्ेदकसम्बन्धेन देतुमतीत्यथै इति । सतम्यरथोऽवच्छद कवम् । 

ध्यवदृश्त्तित्वाभाववत्वमिति । देतुतवच्छदकसम्बन्धनति रेष वभोमे- 

नाऽपि विरिष्ाधिकरणताया अतिरिक्तत्वमवदयमन्युपेयम् , अन्यथा सत्ताधिकरणताय। 

एवं विरिष्सत्ताधिकरणतातवे गुणो विदच्टसत्तावानिति प्र्ययापत्तः, सत्ताभिकरणतवस्य युगे 

वियमानलादित्यत आह दीधितो विरि्रश्येति । तथाचेति । मित्रत चेत्यर्थः । 

ताव्याक्षिरिति । तथाच विरिष्टसतत्वं प्रव्यमातरदरति तदधिकरणतवं न गुणदेरिति न हत्व" 

धिकरणावच्छेदेन हेतौ साध्यसामानाधिकरण्याभावत्वमतो नान्यापिरिति भावः 

नयु हेतुताबच्छेदकावच्छिक्नाधिकरणतानिवेरा सक्दयङः, अन्यथा स्परवान् मूततमू 



द. ५ 

+ जागदोक्षाचहव्याप्ररक्षण 

उभयन्वमपि एकविशिष्टापरत्वेमरव तच्चाऽतिरिक्तमेव, नातः स्पदवान् 
मू्तव्वभूतत्वोभयस्मादिदयाद्ा व्याप्तिरिति भावः । 

यद्यपि हेतुतावच्छेदकषिश्षष्रहेत्वथिकरणाचच्छेदनेप्युक्तावपि विश्ञि- 
ए्घत्तारा नाव्याप्तिः नच धूमाधिकस्णमहानसाच्वच्छेदेन पर्वतीया- 

दिधूमे बहिमत्संयुक्तव्वामादस्य चाटनीन्यायेन स्ादष्याप्तिः, महानसा- 
देरपि कालिकादि सम्बन्धेन परवेतीयधुमाधिकरणत्वात् तत्र साध्यवद्र्ति- 
त्वामाघवत्तायामवच्छदकत्वादिति वाच्यम् । स्वावच््धन्नाधिकरणावच्छ. 
दसाध्यवदचुत्तिधरमवस्वमिव्यस्यैव फलितार्थस्य तत्तदधुमत्वधर्ममाद यिव 
धूमादौ र्चणसम्भवेन धूमत्वस्य हेतुतावच्छेदकत्वेऽपि क्षत्यमावात् । 
तथापि विशिष्स्याऽतिरिकत्वात्तन एवाऽभ्यािवारणसम्मवे हेतुतावच्छे- 
द्कावच्छिन्नाधिकरणत्वप्रवे्े गौरवम् अक्तम्भवो वा, विशिष्टनिरूपकाऽ- 
धिकरणत्वाऽप्रसिद्धः । एव धुमत्वदिव्याप्यताऽनवच्छदकत्वे तादप्यण क- 
थायां हेतोरूपन्यासो न स्यदित्याश्यः। 

नमु विक्षिष्टस्याऽतिरिक्तत्वे मानाभावः, न च गुणा विशिष्रसत्तावा- 
निति प्रतीत्यभाव एव मानम् , गुणस्य विशिष्टनिरूपिताधिकरणतवावरहा 
दष तादरभरतीत्यसम्मवात् ; न च विरिष्रनिरूपिताधेकरणत्वं यद्यति- 
रिक्त तद्ा विशिष्टमवाऽतिरिकतमस्तु विशिष्ाधिकरणतःयाः कटृप्ताधिक- 
रणस्वरूपत्वाभ्युपगमाव् , किञ्च विक्षिष्टस्याऽतिरिक्ततव दभ्यं विश्शिष्टल- 
तावदिति निणयदश्षायामपि दध्यं न सत्तावदिति निणयगप्रसङ्गः, सत्ता- 

तेत्वोभयस्मदित्यादौ भूतव मूत्त॑ते च हतौ स्वाधिकरणे गगने मनसि च साध्यसामानाधिः 
करण्यविरहेणाऽन्यप्रिप्र््गदित्यत आह उमयत्वमपीति । अत्रेदं बोध्यम् । 
विरुढनिष्ठोभयसस्य एकविरिष्टाऽपरत्वशपत्वाऽसम्भवाद् उभयलमात्रस्येवातिरिक्ततं 
स्वीकृत्य तस्येव च स्वार्वाच्छनननिषूपिताधिकरणल्वहपपरम्परासम्बन्धेन दतुत्वे न केपि 
दोषः । ननु यथा परंपरासम्बन्धेन उभयतस्य हितुतं तथा निरिष्टाऽनतिरिक्तच्वेऽपि वः 

शिष्यस्यापि स्वावच्च्छन्ननिरूपितसमवयेन हेतुत्व वक्तु शक्यते इति चेद् । इदमेव “अन. 
तिरिक्तते तु” इत्यदिना वक्ष्यति । 

न चेतति । अस्य अस्तु इत्यननाऽन्वयः । न च व्रििश्करेवरयोभैदस्वीकारे केवलं स 
तायां द्रभ्यत्वसामानाधिकरण्यामावावैशिष्टसत्तामेदसत्वात् द्रव्य सत्तादित्यादावतिप्रसङ्गा 

दुवार इति वाच्यम् । लक्षेण सामानाधिकरण्यामावोपलक्षितभेदनिवेरेन उक्तातिप्रसङ्गाभा- 
वात् । अत्रे विरिष्टत्याऽतिरिक्तत्वेऽनन्तपदाथकल्पनापत्तिः । न च तस्याऽतिरिक्तवि 
अनन्तविशिशधिकरणताकत्पनापत्या साम्यमिति वाच्यम् 1 तस्याऽतिरिक्तवेपि उक्तरात्यः 

विच्चिष्ठाधिकरणताकत्पनस्याऽऽवर्यकत्वात् । यदि च तस्याऽतिरिक्ततेऽतिरिताविश्चि्यधिकर- 

णता न करप्यते बिशिष्टसत्तावानिति प्रतीतो च नन्यमते समवायस्य नानाप्वेन विशिष्टसत्ता- 

समकविस्य उद्धसत्तापतमवायादतिरिकततेन गुणे तादशसमवरायस्याऽभावेन विशिष्टसत्तावान् 



सारप्पणटाकपाहनम् । ३ 
भ, (५ ५ 

केवलान्वयिनि चाऽत्याप्ररमिधानं द्विनीयरुक्षणाभिप्रायणव्याहुः ! 

-ाघबुद्धि प्रति सत्तानिश्चयस्येव वितधितया तदसस्वान्. स्वानन्येण 
विरधितानतरकटपने गौरवात्, एवं विशवणविशष्योमयग्राहकसामभ्र- 
विरहेऽपि विशिष्रग्रहभरसङ्गः, तदुभयग्राहकक्तामग्या विक्षिप्रस्य ग्रह हेनुन्व- 
कल्पनेऽपि गौरवान्तरं स्फुट्मेवेत्यत आह् अनशरिकतवे ग्व । 

गुरवस्तु विशिष्रस्याऽतिस्कित्वादितिश्रन्थस्य विश्चिष्टनिरूपितिाधि- 
करणत्वस्याऽतिरिकतत्वादिव्यथः | नथाच देतुनावन्डुदकविरि्रदेस्वाधक- 

ङौ ^ क 

स्णाचच्छेदेन तारशवृ्तिच्वामाववस्वमपि निवेद्यते नाऽध्यािरित्याहायः 

ननु विश्िएधिकरणत्व यदि नातिरिक्तं विद्तिटसत्तावातिनि प्र्नतिः 
परत्येकनिरूपिनाधिकरणताद्वथावगाहिनयेवोपपत्तेः, अन्यथा विद्रषणा- 
मावनिणयदशायामपि विशि्रलन्तावन्वप्रनीच्यापत्तेः, विकिषटसत्तावुद्ौ 
विशेषणामाववत्ताज्ञानस्य प्रतिबन्धकतया: म्वानन््यंण करपनःपानादि- 
स्युच्यने तदाप्याह अनतिरिक्त लिति श्रुः । 

विशेषणेति । विशेषण गुणकर्मान्यत्व, विशेष्य सत्ता; नयोः स्षामाना- 
धिकरण्यात्मकसम्बन्धस्येवेत्यर्थः । सा्चात्सम्बन्यन तस्व व्यभिचारित्वा- 
दाह परपसेति । भवच्छेदक ताख्यस्बरूपसम्बन्धनेत्ययथैः । सत्वगुणकर्मान्य. 
त्वयोदरभ्ये एव सामानाधिक्ररण्यमिति प्रतीत्या तदुमयसामानाधिक्रर" 
श्यस्य द्रष्ये एव सत्वान्न उ्यभिचार इति मावः 

नन्वेवं ज्ञेयत्वाधिकरणपटरादचवच्छेदेन वाच्यत्ववहूत्तिष्वाभावस्य परी. 
यरूपादावेव खक्वात्तदाधिकरणमिन्नत्वमस्त्यव ज्ञयत्वादिहेतोः इत्यम्रे केव. 

निन. कक 

खास्वयिन्यव्यापिग्रदरनमसङ्गतमत आह कवलन्वयिनीति । द्वितीयेति । तत्र 

गुण इति प्रत्ययाऽसम्भवादिति विभाव्यते, तथापि न क्षनिः मन्मते द्रभ्यत्वदेरव विशिशाधि. 
करणतात्वात् । एवं च सति विदिष्स्याऽतिरिक्तत्वष्पि नाऽनन्तपदा्थक्ल्यनाप्तिः विरिष्ट- 
सत्वदिः क्पद्रन्यत्वादिरूपत्वस्यैव स्वीकारात् । इदमेव हि विजिषटस्याऽतिरिकतव, यद्वि. 

ध्याद्वि्नतवं, न त्वतिरिक्तपदाथतरमित्येतत्सवमालेच्याद कटनाषिकरणस्वरूपत्वाभ्यु- 
पगमादितिं | स्णुटमेवति । एव सवेषमिव वस्तूनां त्तसषणािग्नि्वरूपवेषणमदाद् 
नभेन्रवापत्या प्र्भिज्ञामात्रस्याऽप्रामण्येन सजातौयःवावगाहितावलम्बनन वेः स्थर्योच्छदे 

जगतः क्षणिकेत्वापत्तिश्च स्यादिति । 

अवं मूलतः केवलान्वयिनि अव्याप्त्यमिधानममङ्गतं देठुतावच्छेदकसम्बन्धेन ब~ 

्यतलसामानाधिकरण्याभावस्य सम्बन्धान्तरेण वर्तमनि प्रसिद्धस्य हैतावसरत्वदिति श्न 

नन्ववमिति | 

दरधितो प्रतीतिर्हि इति । अस्य अमाव गुगेऽवगाहते इत्य्रिमेणाऽन्बयः । अव. 



५८ जागदीकीपिहव्याघ्रछक्षणं 

तचिन्स्यम् । सत्तायां गुणे न दरव्यत्वसामानाधिकरण्यमिति प्रतीतिं 

रथ्ये गुणे न प्रथिवीतरसामानाधिकरण्यमिति प्रतीतिवत् सततानिषठरव्यव- 

साध्यवद्धिक्नस्याऽप्रसिद्धत्वादिति सावः। 

यद्यपीदं वाच्यं प्रमेयादित्यादौ तादास्म्येन केवटान्वयिनि प्रथमलश्ष- 
गेऽग्याप्तिः समवति भरमेधावच्छेदरेन वाच्यत्ववन्ताद्र्म्यकत्वधिरहिणोऽप्र 
सिद्धः, न च घटायवच्छदेन वाच्यत्ववचखाद्ल्स्यविरहो घटत्वादौ सुल- 
भः, तथास्ति ध्व घटे न वाच्यमिति प्रतीव्यापत्तः, तथापि स्वाधक- 

रणानिरूपितहेतुतावच्छेदक सम्बन्धेन साध्यवद्ात्तत्वामावोऽ टक्षणघरकः 

इत्यभिप्रायेण द्वितीयलक्षणामिधानम् । स्वपदस्य तत्तत्सलाधनव्याक्तेपरतयां 

तादात्म्येन पटात्मकदहेत्वधिकरणीभूतपटब्याक्तेनिरूपिततादप्म्येन वाच्य- 
त्वन्तादात्म्यकत्वामावस्य पटावच्छेदेन परत्वाद् षिव प्रसिद्धेः 

वस्तुतस्तु केवलान्वयित्वं वृत्तिमदत्यन्तामावाऽप्रतियोगित्वमा्म् , न 
त्ववच्छेदकगम् , तथाच तादात्म्येन किञ्चिदपि प्रमेयं न केवलान्वयीति 

द्वितीयलक्षणे एव॒ तादशकेवलन्वयिन्यव्यासिसम्भवात् यथाश्रुते 
सम्यगिद्याहुः। 

नव्यास्तु केवलान्वयिनि चाध्य।पेपिति केवठान्वयिसामान्येऽभ्य्तिः 
रमिघानं द्वितीयलक्षणामिप्रायेणेत्यथः । प्रथमरक्चषणे यक्किञ्चित्केदछान्व- 
यिनि ताद्स्यिन प्रमेयादिहेतावव्धाप्तावपि न क्षतिरित्याहुः। 

सत्तायां गुणे न द्रध्यत्वस्तामानाधिकरण्यमिति प्रतीतिः सन्तानिष्ठ 
दभ्यत्वस्ामानाधिकरण्यस्याऽवच्छेद्कत्वामावं गुणाद अवगाहते इत्यत्र 

समानाकारकपतीतिं इण्रान्तयति द्रव्यते गुणे इति । न तुक्तप्रतीतेगुणा- 

वच्छेदेन दभ्यत्वे पृथिर्वत्वसामानाधिकरण्यामाषो विषयः, गुणस्य दुभ्य- 

त्वा ऽनाधरेकरणतया ताष्ठपथेषीवृत्तिताभावाऽवच्छेदकत्वाऽसम्भवात् , 
कन्तु दभ्यत्वकिष्ठं य्पृथिवीत्वसामानाधिकरण्य तदवच्छेदकवामाव 
एव शुणे विषय दति तद्धदियमपीति भावः । अवच्छद्कलामावमिति । प्रात्य 

क्षिकप्रती्याभिप्रायेणेदेः सचायां गुणे न वुव्यत्वसापानाधिङूरण्यिया 
दिशददस्थटेष्वच्छदकत्वापस्थापकपद्ान्तरावरहात्तद् भावस्य युणादा 

वोघाथेतुमराक्यत्वात् , किन्तु सत्तानिषठ द्रभ्यत्वलामानाधिकरण्य न गुणा" 
दच्डेयमित्याकार पव तत्र बाधः | गुणादावेत्यत्र सप्म्यथस्य नथ 
स्वयादिति ध्येयम् । 
च्छेदकल्स्य निरूपकतस्ये्यथः । तेन सामानाधिकरण्यस्य व्याप्यवृत्तितवमते तदवच्छेदक- 

त्वस्याञ्परामाणिकत्वेऽपि न क्षतिः । नसु द्रभ्यतवे गुणे इति टन्ताऽसिद्धिः, त्रापि द्रभ्यत्वे 

गुणावच्छेदेन परथिवीतलसामानाधिकरण्यामावो विषय इति वक्तुं शक्यत्वादत आहः 

न स्विति । गुणस्थैति । नित्यगुणस्येत्य्थः । जन्धगुगे कालिकसम्बन्धेन दरभ्यतस्य वृति- 
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सामानापिकरण्यावच्छदकलम्य परम्पगमम्बन्यन सामानाधिकरण्यस्य कराने 

गुण्रऽवगाहत न तु सत्तायामव द्रव्यवृ्तिन्वाभावम् : 
सत्ता न द्रव्यवृत्तितवाभाववरती द्रव्यव्रनताभावा न मत्तावृ्ताग्याद- 

सथजनसिदधप्रतीतिवाधिततान् ¦ वाधकामावातत् मयागनदनावयोरवच्दकभदर- 

॥ नन्वव ताद्षप्रतीनेः सामानाधिकरण्यानावप्रिपयङम्वमनुभव्सिदध 
पिशुन सामानाधिकरण्यस्य उयाप्यङ्त्तित्वन तदवच्छदकन्वाप्रस्तश्ा- 
नादशाऽवच्छेदकत्वाभावविपयक्रप्रतीतश्रमन्वापरचिश्च स्याद्रन आह् 
परपरा्म्बन्धेननि । निरूपकताख्यस्वकपसम्बन्धरनेन्यथः, न न्ववच्ेदकना- 
स्यस्वरूपसखम्बन्धनेत्यथः । तथास्ति सचायां ढव्य न दरव्यत्वसामानाधि. 
करण्यमिति प्रतीतेप्रसङ्ात्; सामानाधिकरण्यस्य व्याप्यद्रत्तितया कुजा. 
-यवच्छद्कन्वसम्बन्धन नस्याःसचात् । त विति) तथाच द्रव्यं सस्वादि- 
स्यादावतिष्याप्तिरिति भावः। 

ननूक्तदृष्टान्तस्थले बाधघकखस्ाद् वच्छदकत्वामावोऽस्तु पर्नातेषिधयः 
प्रकृते तु साक्षत्सामानाेकरण्याभावातैषयकत्वे न किचिद्राधकमस्ती 
न्यतो बाधकमाह मत्ता नेति । नथाच सत्तायां द्रव्यद्रसित्वाभावससे द्ध्य 
चसित्वाभाववद्धिश्न्वधीस्तन्न न स्यादिति मावः। 

श्वात् । निद्धपकताख्यस्वरूपसम्बन्यनत्यथ इति ! स्वनहपक्यावद ्रयन्व्प- 

इवच्छेदकत्सम्बन्धनेयथः । अवच्छेदकत्वस्य प्रतियोगितावच्छदकसमगनयः मानपध्न 

चश्यमाणरीन्या निर्कतूपताया आवदयक्तेन प्रनियोगित्तया भनपक्षेऽपि निरुक्तखूपताय 

ओचित्यास्न्ितत्वादिति भावः । नय्रदहितस्थलीगेक्तग्रःययेऽवच्छेदकत्वावगाहित्वस्यः- 

ऽसुमविकेन नय्मीहितस्थलीयोक्तपरत्ययस्याऽपि तदावदयकनया तद्रक्षणायाऽवच्छदकःवे 

शकरीतेनम् , तथा चाऽन्याद्लावच्छदकावसम्भवेमताटस्चाऽवच्छदकत्वमःदःयेवाऽनु भवनि, 

वाह इति मावः ! तस्याऽसकछद्दिति । कत्यनियामकतया तस्याऽभवप्रनियेगिताऽन- 

चन्छेदकत्वाच्च, अतः परम्परासम्बन्धनेत्युक्तम् । 

स्वरसतो याद्यशब्दात् याद्या्थः प्रतीयते ताध्शशब्दोषेसिप्रत्यये असति बके ता- 

दशाधविषयकत्वमेव युक्तम् , अतो दृष्टान्ते वाधक्वशेनाऽन्यथोपपादनमस्तु मत्तायां गुण न 

दर्यत्वसामानाधिकरण्यामिति प्रतीतौ सामानाधिकरण्याभावविपयकत्वे क्रं बाधक्रीमन्य ~ 

शङ्ते नन्विति । सतायां दरव्यवृत्तित्वाभावाभावस्य द्रव्यवृत्तित्वात्मकस्य सनायां दन्यः 

स्वाभावस्वोकतृमतेपि स्वीकारे क्षतिविरहः, तथाच एतादशप्रतीतेकाधकत्व न सम्भवति वि 

रोष्यविषयकत्वादत आदह दव्यक्रात्तत्वामाववःदन्नन्वधासत । तथाच सत्ताया 

द्रव्यत्त्ति्वामावाभावस्य न ग्रहः किन्तु द्व्यत्र्तित्वामाववद्भदध्येव तद्बोधकसमानविभ- 

त्तिक्परतियोग्यजुयोमिवाचक्रपदसमभिष्यारादिति मावः। न स्यादात। सदस्य व्याप्यबरत्त 

लादिल्थैः। एवं च सत्तायां दरभ्यगृ्तितवामावधिकरणमिन्नत्वसत्वादतिव्यापितादवस्भ्यम् । 
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न एकत्र प्रतीत्या तदुमयारकत्र सिद्धिः । अतीन्धियसाध्यकेऽतीन्दिे व्यभिचा 
नय दरव्यशरा्तेत्वाभातोऽभ्याप्यत्रत्तिरेवेति तद्द्धदोऽप्यव्याप्यवरत्ति 

वच्य, तथा च द्रभ्यगुणात्मकावभिन्नावच्छेदेन तयोः सत्तायां समवेशा- 
त्कुतो विराध इत्यत आह दव्यवृकतितवाभाव इति । 

नन्वेवं सुरे न कपिस्तयोगीति प्रतीच्या वृक्षादौ कपिसयोगाभावोऽपि 
न †सिद्यत् › तत्रापि वृक्षनष्ठसयोगावच्चेद् कत्वाभावस्य मृङेऽवगाहनस 
स्मव(दत आहं बाधकाभावादिति । कपिसंयोगामावो न वृक्षब्रत्तरित्या- 

ययस्याऽसिद्धत्वादिति(१) भावः| 
नयु द्रव्यज्चात्तत्व।भावे। न सत्तावरृत्तिरिति प्रतीतिरेवाऽसिद्धा दभ्य- 

बराततत्वाभावां गुणावच्छेद्न सत्ताव्त्तिरिति प्रव्ययात् , एकरोषस्य कन्त व 
एवं भदस्याऽव्याप्यतृत्तित्वमतेऽपि तादशप्रतीतेविरोध्यविषयकत्वोपपादते सत्त्यं ्व्य्वपा- 
मार्नाधिकरण्याभावेऽपि तदीधकरणभिन्नत्वस्याऽप्यक्षततयाऽतिव्याप्निवारणमशाकयमिति भावः) 

कुतो विरोघ हति । व्ुतस्तु सत्ता न द्र्यद्र्तिखाभाववती इति प्रतीति. सत्तावि 
शेप्यिका सत्तायां गुणे न दव्यत्वसामानाधिकरण्यमिति 'सत्तायामिति' सप्तम्यन्तेषटेशभरतीति 
दरभयदृत्तित्वाभावविशेष्यिका, तथाच भिन्नविरोष्यकतान्न तयोर्विरोध इति । 

केचित्तु-सत्तायां गुणे नेत्यादिप्रतीतिः सत्ताविरेष्यिका द्रव्यवत्तित्वामावविरेष्यिका वा 
भ्य बाधकमाह सत्ता नेति । द्वितीये बाधकमाह द्रव्यन्रत्तित्वामाष-हति दीपितिभरनयं 
योजयन्ति । 

नलु दव्यवृत्तित्वाभवि सत्तवृततितवं गुणायवच्छेदेन, न तु द्रव्यावच्छेदेन, तथाच दरभ्या- 

वच्छेदेन द्रभ्यङ्त्तिताभावे सत्ता्रत्तितवाभावसत्वेऽपि गुणायवच्छेदेन तत्र सत्तदृत्तितवामावः 

सम्भवति, पत्तात्त्तिलघ्य सत्तात्वसामानाधिकरण्यहूपतया तस्य चाऽन्याप्यवृतितयाऽवच्छै. 

द्करभदेनोभयोः समावेशात्कथं बाधकत्वम्} न च दरग्यवृततित्वामावनिष्सत्ता्ृतितायां क्रथं गु- 

णस्याऽवच्छेदकतव, गुणेऽवच्छेयाधिकरणीमूतदव्यवृत्तिलाभावाधि करणत्वविरहादिति वाच्यम् + 

द्रवयत्रत्तित्वाभवि गुणावच्छे्यतायाः सत्त्वेन सत्ता्रव्यदृ्तिताभावयोः सम्बन्धस्य (सत्तवरृति. 
स्वलक्षणस्य ) तदवच्छेयत्वात् । अथवा यदभावो यदवच्छेदेन तदभाववनिनष्ठवृत्तितवमपिं 

तदवच्छेदेनेः्युभवानुसारेण तथोक्तिः इति चेन्न \ अत्रापि उक्तयुक्त्या दभ्यत्रतीतवामविं 
सत्तावृत्तिभेदावगावगाहितया बाधकत्वं निष्प्त्युहुमेवेति, तथाच सत्तायां गुणे न द्ग्यत्वसा. 

मानाधिकरण्यमिति प्रतीतिः प्रमात्वे सति गुणावच्छेयदरन्यव्रत्तितवाभावानवकम्बना तद्वरद 
वय॒वरृत्तित्वाभाववद्धि जत प्रकारकप्रमावत्वदिदलनुमान, द्रव्यक्त्तित्वाभावो सत्ताढृत्तितवाभावनि- 

्रप्रमयिप्रकारतानिरूपितविशेष्यता्ुल्यः सतताद्रत्तिमित्रतभरकारकमप्रमाविशेष्यतावत्वादित्यनु 

मानं वा फलितम् । तथाच दभ्यं सत्तवादित्यत्राऽतिन्यपरि्तदधस्थेवेति भावः। अत्िद्ध 

त्वादिति । अनुभवादिति भवः। अ्ाकयत्वादिति । कपिसंयोगमवि वृ्ष्त्ति- 

तवप्र्यय इव दरभ्यवरृत्तिल्वामवे स्तावृतिभेदप्रत्ययेऽपि विवादसम्भवादिति भावः । 

( १ ) अप्तम्भवात्" इति पठन्तसम् । 
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रिण्यतिप्रसगाचच, तत्र सामानायिकण्यामत्रम्य प्रदयक्चत्वाऽमेभवेनाऽभद्धः | 
न च तदभाववदटुत्तितन नतर तदनुमयम् , तद्रदरृत्तिभिततरम्योपाभि- 

मदाक्यत्व दत्ता दोधान्तरमाह अय । मनस््ववद् अणुन्व्रादिन्यादायि- 
त्यथः तत्र अतीन्द्रियसाध्यक अनीन्द्रियाऽमद्धनौ। 

नयु प्त्यक्चाऽसम्भवेपि अणुत्वं मनस्त्वसामानाधिकरण्याभात्रच्न् 
मनस्स्वामाववटुवृत्तित्वात् पृथिवीत्ववदित्यनुमानेनेव नत्र सामानाधिक्- 
रण्याभावः सेत्स्यतीत्यत आह न चनि ¦ साध्यवदुवृत्तिभिश्नत्वस्येत्यर्थः । 
तथा चोक्ताञुमाने मनस्त्ववहुवृततिभिक््वमुपराधिः, तस्य च साध्यन्याप- 
कत्वं धरत्वादौ साधनान्यापकत्वे दरव्यत्वादौ ग्रामम्, भेदरस्याऽव्याप्यन्र- 

दीधितौ अनीन्द्रियसाध्यकत इत्यादि । अ्र्नदरयनाध्यक्मेकं अनन्दयनु- 
क चरमामिति व्यभचाग्दर प्रतय त्तरट मनस्न्व्रदणुन्वादिति । तथाच युद्दु 

घटाभावादिव्यतीन्दरियसाष्यकन्द्रियक्र केवलघट.मववरन्वेस्य, सयव आदयःन वदनि 

देन्ियकसाध्यकातीन्दियेतो रूपवदृत्तित्वाभावस्य च प्रत्यधमेमवः, केव दनु नन्वस्य सा. 
ध्यवदृत्तिताभावस्य च प्रलक्षसंमवेऽपे अतिव्यकनिवारकष्य हनौ साध्यवदुतेत्वाभावस्य 

््यक्षासम्भवेन अन्यतर्य्टरियकतवेऽनिव्यप्मेमनच्चेऽय सेटशेधि प्र्यश्चासम्भवेनः ऽव्य) 
पिदाद्यप्रदगनायोमयातीन्छयन्वसुक्तमिन्यःशयः । वम्तुनस्तु चकराराऽदरनेन न व्यभिवा- 
रिद्रयलाभसंमव इति ध्येयम् । 

दीधितौ अनिप्रसङ्ञ्चनि ' प्रम्णाभतेन अयुते मनस्वमामनाधङग्ण्याभाव्य 
ऽसिच्या तदधिकरणचटादिभि्ततस्याऽयुत्व सत्वादिति मावः । प्रतक्षे तत्सदधिः सादत. 

आह् तज्ेति । उक्तस्थले इत्यथः 
अन्ये तु अतीद्धियसाध्यके इत्यादिप्रन्धा भिन्नस्थलभिगप्रायक्ः इदं गुद्धन्यत्वात्, परू" 

थिवी गुरुत्वदित्यादावित्यथ । तञ्च-अ्तीन्द्ियसःध्यके व्यभिचारिथि, भर्तीद्धिये च व्यभि- 

चारिणि । प्रत्यक्षाऽसरभवेनेत्ति । अतीन्दरियसाध्यके तत्सामानाधिकरण्यानावस्याऽनीन्ि- 

यधमाबच्छिननप्रतियोभिताकलेनाऽयोरयलाद् अरि पेदु च येग्यस्याऽथि साध्यसामाना- 

धिकरण्यामावस्य देतव ग्रहो न समभवति विशेष्यस्याऽनीन्दरियत्वादिति भाव इत्याहुः । 

तत्र पूर्वोक्तरीत्या उभयत्रातीन्दियलोपादानस्यावद्यकतया“ऽतीन्दियसाध्यके"इत्यादिपरन्थ- 

स्यैकस्थलमिप्रायकत्वस्य वद्यकत्वेन भिन्नञसिन्नस्थलामिप्रायकत्वस्याऽसभवात् । एकस्थस- 

भिप्रायकते एकवाक्यत्वं मिक्नभिन्स्यलामिप्रायक्त्वे वाक्यभेद इतिं सम्भवत्येकवकयतवे 

वाक्यभे दस्यान्याय्यत्वाच । जलपथिव्यन्यतरद्ातित्वाभावस्य गुदतवदृत्तितवामाव समनियतत्तया 

तेजञयवच्छेदेन द्रव्यते प्रत्यक्षसिद्धस्य साध्याव्यापकसनिश्चये तद्रदृत्तिमित्तत्वस्योपाधिव- 

दकाया अप्यभवेन वक्ष्यमाणेपाधितवानुपपत्त्या च उभयातीन्दियत्वस्यैवाश्पेक्षिततवात्तदूप्र 

न्यस्य मिज्नभित्रस्थलामिप्रायकवेऽत्यन्ताऽसंगतेशेति ध्येयम् । 

तस्य चति । मनसववदृत्तिमिन्नतलस्य चेत्यर्थः । साध्यन्यापकत्वाभिति । न च 

पश्च साध्यसन्देदेन कथं साध्यज्यापकलनिश्वय इति वाच्यम् । अनुूल्तकेविरदे उपायित्व- 

६ अ० व्या 
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तवात्। रिच इदमिदानीमित्पितीतिनियामकविशेषणताकिरेषेण हेतुतायां सद्ध 
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तावव्याक्िः, तेन सेबन्धेनाऽधिकरणे के तेन संबन्धेन साध्यवदुवृत्तित्व्य 
विरहिणोऽपसिद्धः । 
त्तिवे तु साध्यवहुवृत्तितत्तदुध्यक्तित्वावच्छिन्नमेदकूर उपाधिवोध्यः। 

ननु उक्तोपाध्यप्रतिसन्धानदशायामुक्तानुमानादेव साध्यवदुवर्तित्वा. 
मावसिद्धिः तत्र भविष्यति, अन्यथा व्याप्त्यन्तरस्यापि तत्रातिप्रसङ्गादि- 
त्यत आह क्रिधेदमित्यादि । तथाच कालो गोमान् गोत्वादित्यादौ काटिक- 

सम्बन्धेन हेतावम्याक्षिः, कालिकसम्बन्धेन हेतुप्रति महाकाले तेन सम्ब. 
न्धेन काटब्रत्तित्वाऽमावस्य कु्ाप्यसच्यात् । न च काङावच्डेदेन गग. 
नादावेव साध्यवटुवृत्तित्वाभावस्य प्रसिद्धिः, कास्य गगनाद्यनधिक- 
रणत्वेन तन्निषठवृत्तित्वामवि काटावच्छेद्यत्वासंभवषात् , काटिकसम्बन्धे- 

नन्देदस्यापि दृषकत्मित्याशयात् । भेदस्याऽव्याप्यत्रतित्वे उपधेनं साधनाऽन्यापकत्वमत 

अह मेदस्याभ्याप्यवृत्तित्वे त्विति। न चेवं प्रमाणासविन अणुतनिष्टाऽतीन्दियमनस्त्वसा 
पानाधिकरण्यामावादौ परमाण्ववच्छिन्नत्वाऽसिश्या हेत्वधिकरणावच्छिक्साध्यसामानाधिकर- 

-प्याऽमावाऽग्रसिद्या नतिन्य्निरिति वाच्यम् । एेद्ियकहूपादिस्ामानाधिकरण्याभवि प्रत्य. 

पेणावच्छिन्नतसिद्धो अतीन्दरिथसामानाधिकरम्याभावः अवच्छिनः सामानाधिकरण्यामाव- 

वात् एेनियकसाम नाधिकरणप्याभाववदित्यनुमानेन तत्सिद्धेः । अप्रसिद्याऽतिव्याप्तिपरिदारे 

सथेवरातीन्दियसाध्यके सद्धेतावन्यप्िशेति ध्येयम् । साध्यवदरत्तितवाभावसिद्धिः-मनस्ववदृति- 
त्वाभावसिद्धिः, तत्र-अणुवे ! भविष्यतीति । तथायोपाधिराङ्धाया- सबेदाऽसच्वेन तद्टिरदद्- 
रायामतीन्धियहेतौ अतीन्दियसाध्यसामानाधिकरण्यामावानुमितिसम्भवान्नाततिन्यापतिरिति 

भावः । अन्यथा व्याप्त्यन्तरस्येति । 
कालावच्चेद्यतवाऽस्तम्भवादिति । अवच्छेयाऽधिकरणम्बन्विन एव च्छेदकला- 

दिति रेषः। 

अथ हेत्वधिकरणमहाकारवच्छेदेन महाकाले एव साष्यीभूतगवधिकरणमहक्राखनि. 

हपितवृत्तितवाभावः प्रसिति, महाकारस्य गगनादिवददृत्तितया तत्र महाकालनिरूपितवर- 

ततित्वाभावसच्वात्, महाकालस्य तादापम्यसम्बन्धेन स्वसम्बन्धितया स्वनिष्ठाऽमावाऽवच्छेद्- 

छतवसम्भवाच्चेति चेन्न । देतुतावच्छेदकसम्बन्धस्य व्रतिनियामकतेे तेनैव साध्यवदृ्तितवा. 
मवे दृत्तिनियामकसम्बन्धनासवच्छेयाधिकरणसम्बद्धमेवाऽवच्छैदकं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धस्य 

वृत्यनियामकत्वे तेने सम्बन्धेन साध्यवत्पम्बन्धित्राभावे वृत्यनियामकेनाऽपि सम्बन्धेन 

सम्बद्धमधिक्ररणमवच्छेदकं, तथेवाऽनुभवाद् । प्रकृते तु हेतुतावच्छेदककालिकसम्बन्धस्य 
कृत्तिनियामकतवेन तदनियामकतादात्म्यसम्बन्धस्याऽवच्छेद्कत्वानियामकतवादन्यप्तिदरुदये । 

एतेन अवच्छेद्याधिकरणत्वमेवाऽवच्छेदक्तवे नियामकं न तु सम्बद्धत्वमात्नं तथेवाऽनु- 
भवात् , अत एव सम्बन्धान्तरेण सम्बद्ध इत्युपेकषय वत्तमने इत्यभिहितम् । एवं चाऽधिक- 
भत्वानियामकतादातम्यसम्बन्धस्याऽवच्छेद्कत्वानेयासकतेन कालिकसम्बन्धेन हेतावन्या. 
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न गगनादेवृंत्तिमच्छस्वीकाराच्च | 
यद्यपि गोत्वा्यधिकरणनत्तन्प्रणावच्छेरेन काछत्र्तित्वाभावस्य नत्त. 

तक्षणाऽसमानकाटीने तत्तनश्वणगाचरज्ञने प्रसिदिः, नत्तन्क्षणस्याप्पि चरि. 
पयतया स्वविषयकन्नानाधिकरणतया तन्निषठतारशवृचित्वामाववत्तायामव, 
च्छेदकस्वसम्मवात्, तथापि महाकाल एव कालिकस्तस्दन्धेनाधिक्ररणम् 
उपाधीनां तत्तर्क्षणवृचितायामवच्छेदकत्वमा्नमिनि प्राचचोनसिद्धार्नमनु 
सव्येदम् | 

महाकाटनिरूपितविशेषणतया वा हेतावत्या्िद्रव्या । इदमिदानी- 
मित्याकारकप्रतीतिनियामकरविशेवणताथां थो विशेषस्तेन हेतुतायामिति 
व्यास्यया ताद्रुशविशेषणतायाः प्राप्तः । 

सामान्यत एव विभिन्नकारीनयानांधाराघेयमाव इति मते नानुपपत्ति- 
गन्धोपि, क्षणानां स्वसमानकालीनविपयतयापि अनधिकरणत्वेन तदव. 
च्छेदेन ज्ञाने साध्यवटूवृत्तित्वामावध्रसिद्धयसम्भवादिति ध्येयम् । 

अन्न हेतुतावच्छेदकसम्बन्धन स्वाधिकरणे स्वनिरूपितहेतुताचच्छद- 
कसम्बन्धेन साध्यवदुषृत्तित्वामावस्य विवक्षायां न कोपि दोषः । साधनी- 
भूतगोत्वाधिकरणमहाकालावच्छेदेन गोत्वनिरूपिनकालिकसम्बन्धन सा- 
ध्यवदु्र्तित्वाभावस्य घटादावेव प्रसिद्धत्वात् । साध्यस्लाानाधिकरण्य - 
त्वं यद्धर्मावच्छिन्नाधिकरणावच्छेद्यहेतुवृत्तिकात्यन्तामावप्रतियागिखानव - 
च्छेदकं तद्धमंवछं वा विवक्षितम् , इत्थं च वाच्यं प्रमेयादरित्यादौ परमे. 
यग्यक्तीनां भेदेऽपि न व्येभेद् इत्यस्महुगुरख्चरणाः। 

केचित्तु स्वनिष्ठं यत्साध्यबहुष्च्तितं हेत्वधिकरणावच्छेद्यतदभावा- 
धिकरणभिन्नत्वमित्यथंः । । तादरशाभावाधिकरणत्वं सदधेतुस्थले स्वभिन्न. 
व्यक्तावेव प्रसिद्धमतो नाव्यािरित्याहुः। 

िवत्तादातम्याद्त्यनियामकसम्बन्धेन हेतो व्यभिचारिणि अतिव्यातनिसम्भवेन तदयु द्भावे 

दीधितौ न्यूनत्वमिति परास्तम् । वृत्तिनियामकसम्बन्धघटितावच्छेयस्यले एव तदायेकरण- 
त्वस्याऽवच्छेदकतानियामकत्वात्, अन्यत्र च सम्बद्धतस्येव तज्निथामकतेनोऽकस्थले ताद 

त्म्यादेरप्यवच्छेदकतानियामकत्वेनाऽतिव्याप्त्यसम्भवात् । 

केचित्त सर्व्॑राऽधिकरणत्वधितस्येव तश्चियामकतवेऽपि न क्षतिः ृ त्यनियामकसम्बन्धेन 
साध्यवदत्तितस्य देत्धिकरणस्य चाऽ्रिद्येवेक्तव्यमिचारिणि नातिव्याप्तिः । न चेवं तेन स. 

म्बन्धेन सद्धेतावन्याप्तिरिति वाच्यम् । प्राचीनमते तेन सम्बन्धेन व्याप्यताया अनभ्यु- 
परमादित्याहुः । 

अन्ये तु उपलक्षणपरोयं ग्रन्थः, तथाच सर्वविषयकत्वादौ साध्ये दिषयितया षटादिदेतौ 
अव्याः, विषयितया संवीवेषयकल्वदसम्बन्धितवस्याऽपरिद्धेः। न च षटदौ कपा 
वच्छेदेन तस्य प्रपिद्धिरिति वाच्यम् । तथापि दैत्वधिकरणावच्छिकतस्य तस्यप्रदिद्िरित्याहुः † 

काठिकसम्बन्धेन गगनादेनरत्तिमत्वस्वीक्ारष्वेति । तथाच जगदाधारल- 
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साध्यवदुधत्तित्वाभावाधिकरणतासामान्ये यन्निष्रत्वयद्धिकस्णाव- 
च्छे्त्वोभयाभावस्तसं व्याप्तिः, पतं गीयरूपनिष्टं यत्पवंनावच्छेधं वहि. 
नसंयुक्तत्वामावाधिक्ररणत्वं न तदू धुमनिष्ठं, यच्च धूमनिष्रं न तड् धूपाधि. 
करणाचच्छेयम्, अधिकरणसयेदरेन तस्य नानात्वात् , अन्यथा पर्वने तदीय. 
पे न बह्विमत्संयुक्तत्वमितिषत् पवते धूमे न बहविमत्संयुक्तस्वमित्यादिथनी 
त्यापत्तेः, थतो बहिमन् धूमादित्यादौ नाव्यात्तिः । उग्ाप्यवृत्तेरवच्छेशक. 
त्वास्वीकारे तु वाद्रशाभावाधिकस्णत्वसामान्ये यदधिकरणाषच्ञे्यत्व - 
सामान्याभावस्तखमित्येव वाच्यमित्यादिकं पुनख्श्नरत्वादुपेक्षितम् 1 बा- 

निर्वादायेतरसम्बन्धनाऽ्तेरपि गगनादेः कालिकसम्बन्धेन वृत्तिमत्वात्, काकावच्छेदेन स- 

वत्र कालिकसम्बन्धेन साध्यवहरुत्तत्वसच्वात् ताद्विरहिणोऽप्रतिद्याऽव्याप्िरिति भावः । 

अधिकरणतासरामान्ये इति । न च साध्यवदृत्तिनवाभावसामान्ये इत्येव कथं नो. 

क्तमिति वाच्यम् । अधिकरणमेदेनाऽभावभेदाऽभवमते स्ववियवावच्छदेन धूमादिति 

न्दिमपसंयुक्तत्वाभावस्येव पवैताधवच्छेदेन रूपादिदृत्तितया तादशाऽभवे धूमनिष्टतधुमा- ` 
धिक्ठरणपवेतावच्छेयतोभयसत्वेन ताद्शोभयाभाव।ऽसत्वाद् वन्हिमान् धूमादिव्या- 

दावब्याध्निः स्यादतस्तदुपात्तम् । यद्यपि हेत्वधिक्रणवच्छनतवस्याऽत्याप्थत््तिल्मते व- 

न्हिमत्सयुक्तत्वाभवि रूपादिषृत्तिवावच्छेदेन हेत्वयिकरणवच्छि्तवं, धुपद्त्तिवावच्छेदेन न 
हेतवधिकरणावच्छिनतवं किन्तु तदभाव "तथाच वन्दिमत्सयुक्तत्राभवे हेत्वधिकरणावच्छिन्नता- 

भवप्रयुक्तोभयामावसत््ाज्नाऽव्यापि., तथापि धूमवान् बन्देरिलादौ धूमवससंयुक्तव भवि व- 

न्दित्तितववच्छेदेनाऽयोगोलकाऽवच्छिचचलसत्वेमि नोकदिततिःवावच्छेदेन तदभावच्चनो. 
सयामावसखादतिन्यक्षिः स्यादिति ध्येयम् 

तादशाभावधिकणतायासुभयाभावविवक्षणे तु न दोषः । इपदिनिष्ठपवंतावच्छिन्नता - 

दशामावाधिकरणतातो धुमादिनिष्ठतादसयामवाधिक्रणताया भिन्नत्वात् धूमे पर्वते न वहि 
मत्वयुक्तवमित्यप्रययात् इत्यमुमेवा्थं मनसि निधायाद पर्वततीरूपनिष्ठमिति । धूम - 
वान् वहेरियादे रूपदिनिष्ठायां पैतावच्छिन्नधुमयुक्तत्वामवाधिक्ररणतायां महानश्छीय- 

वहथादिनिषटस्वावयवावच्छिन्ताश्शाभावाधिक्ररणतायां चोक्तोभयाभावसत्तेनाऽतिव्यश्षिः 

स्यादतः सामान्यपदम् । तादशाभावाधिकरणतातवच्छेदेनोमयामावलामाथेम् ताइ. 

रासावाधिशरणतात्व्यापकोमयामव इति फकितम् । एवं च काले गमन् मोत्वादित्यत्र 

मूैमातरस्य दिगुपाधितेन स्वधि रृरणपरमप्ववच्छेदेन गोत्वादौ वततेमनि कालरृ्तिवा मवि 
काटस्याऽनवच्छेदकत्वादलक्षणसमन्वयः । सत्तावान् जतेसियादो कलिकपम्बन्धेन जाति- 

सम्बन्धिष्यसावच्छेदेन साध्यवदुत्तितवामवो जातो परिद्स्तदनवच्छेदकं द्भ्यादिकमिति स- 
क्षणसमन्वय इति ध्येयम् । 

सथ वन्हिमान् धूमादित्यादौ महानसीयधूपे परवततवच्छेदेन वन्दिमत्सयुक्तवाभवस - 
त्वेन वम्दिमदुत्तिवामावाधिक्रणतासामान्यन्त गताग्रं महानसीयधुमनिष्ठतादशाधिकररणत।- 

यां हेतुमधपवतावच्छेवतदेतुनिरूपितत्वोमगरोः सत्वादग्यप्िः । एवं ग्याप्यवच्छेरकःवास्वी- 

करे हेतुनिष्ठवाधरितरक्षणेऽ्पि बोध्या । धूप्वयालसम्मवे तु पवैतसंयुक्तषटरे वहिमत्सं- 



सटिप्पणटीकामहितम् । ६५ 

च्यत्वादिसाध्यके नादास्म्येन हेतावव्याप्तश्च, वाच्यत्वषत्तादन्म्याभाश्राई. 
प्रसिद्धः । 

एतेन सत्तायां कमणि न द्रग्यत्वसामानाधिक्गरण्यमिति प्रनीतो कमण 
इव कमंसच्वयोः समवायस्याप्यवच्छरेदकत्वं मासते, अन्यथा इदानीं सत्ता- 
यां न द्रव्यत्वसामानाधिकश्प्यमित्यादिप्रनोस्यापत्तेः, एततकाटस्य कमन. 
तिरेकात् । एवं च यद्धेतुव्यक्त्यधिकरणीयदेतुतावच्छदकसम्बन्पर साध्य. 
युक्तत पवतावच्छेदेन, कपालावच्छेदेन तदभःकेऽपि वत्त कपारस्य समवप्रन प्रराधिहट- 
रणत्वात्, तथाच साध्यवत्तिवाभावाधिकरणन्तयेततादशघरनिष्रापिकरणतविद्धतुमत्छपाल"- 

वच्छेदयत्वसत््ाद्रहिमान् धूमादित्यादावव्यप्ति , एवे धूमवान् वहः प्रथवीरूपादित्यादौ च य~ 
वरती साभ्यवदरत्तित्वाभावाधिषरणता तस्याः व्याप्यतया हेत्वधिकरणवच्छदयत्वामावमतत्व'- 

दतिव्य्िरिनि कथमुक्त जग्दीदेन “'दत्यदिकं पुनरदक्षरत्वादुपक्षितिमिनि" अब्यात्यादिद्- 
प्यव जागरुकतरादिति चन् । अतर रमः । रक्षण माघनक्रत्ततवं स्तवृततिदवुतावच्छेद्षमः- 

वच्छिन्देतुनावच्छदकसम्बन्धावलिन्नधिकरणतात्रस्वमम्वन्धन वक्तभ्यमू तथाच वहिमान धुमा 
दित्यत्र पवतकृत्तिधूपस्य सद्रृततिधुमतवावच्छिन्नसंयोगतम्बन्धेन महानसादानपि स्वात् =. 
स्मि्तपि धूमे एताद्शसम्बन्धावच्छितसाभ्यवदृत्तितवाभावेो हेत्वधिकरणावच्छेदेन नास्ति, एव 
वदहिधूमोभयवतपालसमवेतपवतसनुक्तथटे एताद्शसम्बन्धात्रष्छिलसयवदृत्तित्वामवो व्या भ. 

ृततिरेव तदधिक्ृरणताया दैतधिकरणावच्छेयत्वाभावसत्वात् , स्ववरत्तिधुमन्वावच्छिन्रसयोग- 

संवन्धावच्छिताधिकरणतासम्बन्धेन ताद्शघटस्य कुत्राप्यमत्तेन व्यधिकरणत्वादिति, धूमवान 
विरित्यदो च एतादृशसबन्धेन पृत्तित्वस्याऽयप्यव््तिःवन तदवच्छिघ्नाधिश्ररणतायां द्र. 
धिकरणवच्छेयत्वसत्रात्रतिव्य्िरिति । 

वस्तुतस्तु वाच्यं प्रनेयादित्थादौ वाच्यत्वत्तादातम्यामावेप्रतिद्ेरितयप्निमप्रन्येनाञन्धा- 
पेरपि वक््यमाणतवादत्रप्यन्यापीनं क्षापमावहति व्यमिचारेणस्तु भनव्या्तिमम्मवे सतिव्याषिः 
का कथेति न्यायेन हेयत्वादिति धिग विभावयन्तु । 

भासत दति । तथाच प्वेते सूपे बन्हिमत्सयुकतष्वं नास्तीति पवतसबन्धिष्पे वहि- 

मत्युक्त्वामावावगहिपरतीतौ यथा पवतप्याव्च्छेदकत्वं विषयीक्रियते तथा पथतेष्प- 
योः समवायोऽपि घम्बन्धविधयवच्छेदकः, पर्वतसंवन्धावच्छिननरूपे वहिमत्सयु्तत्वामाव।- 
वगाहने सबन्धस्याऽ्वच्छेदकत वगाहे बाधकाभावादिति भावः । अन्यथा--पवन्धस्याऽ्न- 

वच्छेदवि । इदानीभेति । चत्र काठिक्रसम्बन्धोऽवच्छेदकृतया भासते इति बिरेषः। 
इददिनिष्सेयोगे वाहिमत्संयुक्ततामावावच्छेदकत्वाद् बहिमान् धूभादित्यादावव्याप्तिरतो हेतु. 

व्य त्तयधिकरणीयेति । देत्धिकरणनिषठयथेः। हदादेरपि कारेन हेतरधिकरणलात, हेतु. 
तावच्छेदकसम्बन्धेत्यपि देयम् । एव हैत्वधिकरणमहानसादिनिषठसंयोगे धूमवत्परयु्तवामावा, 
वच्छेदकत्वामावादातिव्याप्त्या उक्तहेतुतावच्छेदकपम्बन्धत्वावच्छदेनेत्यपि वक्तव्यम् । एवमुम- 
याम.वमादायाऽतिव्यापिवारणाय साध्यवदुत्तितवमावावच्छेदकरतवत्वाषच््छिक्नामावो कार्यः, 
तथाच निशुकदेतुतावच्छेदकसम्बन्धशत्यमावग्रतियोगैतानवच्छेदकपाध्यवदुतत्वामावावन्छेद्- 

कत्वतावच्ठिनाभावतकलं वक्तभ्यमित्यथ॑ः। निरस्तमिति । अत्र समवायस्मैकतेन गु- 



५1 र! सस्कुतस्ारस । 

: कुमारम यवं पदाकव्यम्। महाकवि प्रीक्रादिदासवि० सश्चोयनी 

दुहन पपा-दाकादयापतम् सम्पूणम्  ( साध्य) ६० ६- ८ 

;„ श्रतवथश्छन्योत्रन्थः। आनन्दवद्धिनीनात्पयप्रकाशास्यसंस्न - 
यापादीका्चहितः (छंदः र) ₹००- 

५8 करिका । चुक्तावटी-न्यायचन्द्रिकारीकाद्रयसहिता सरि 
प्पणा ( न्याय ८) ० ?-- 

१७ पार्स्कस्गृह्यघू्म् । काण्डद्रये दर्दर गदाधर" तृतीयकाण्ड ह 

रिहर-जयराम-प्रीतमाप्येण समलङ्ुतम् । हरिहदरभाप्यस- 
ड्नस्नानत्रिकण्डिकातूच्र-गदाधस्वाष्यसहितश्राद्नवक 

ण्डिकातू्रैः यमछनननश्नान्ति-पृषटोदिवि-शौच मोन 
कामदेवङृतभाष्यसहितात्सगंपरिभिष्रसूतरैः परिणतं -दिप्प- 
ण्यादिभिः सहितं च । ( कर्मकाण्डं २) सु ३-० 

१८ संशचेपशषापिरकम् । मधूषूदनीशोकासहितम् संपूण दान्तं ५)९२ .८--० 
१९ खधुञूटिका-अधात् अभिनवा एरिमपेन्दुशेदरपरिष्छनिनि 

पिति ( व्याकरणं ९) र ०--८ 

२० कातीरेप्रिदीपकः । ( दशंपोणंमा्पद्धतिः) महामहोपाध्याय 

प° श्रीनिस्यानद्दपन्तपत्रतायविरचितः।(क्षपकाण्डं ३) ९० १--5 

२९ सक्ठपाटि श्रीशिवमहिः्नस्तो्म् । श्रीगन्धवसज पुष्पदन्ताचार्य. 
विरचिनम् । हरिहर्पक्षीय-पधुसूररनीरीकया ( संस्छृनशरी. 

का-संस्छनपद्यातुवाद्-मापाठीका-माषापद्यायुवाद-मापा- 
पिस्व ) पश्चुलीनाप्न्या रीक््या-गरक्तिमरिश्चस्नो्रेण च 
समरिवतम् । ( स्तो्रवि० १) रः १--० 

६२ बौद्धा ऽऽचायश्रीघगममकीतिग्रणीतः सरीकन्यायविन्दुः | मापातीका- 
सहितः बोद्धन्याय चि० १) <° {-८ 

२२ सपरिष्छृन-दपणसहितवेयाकरणभूषणसारः । (व्याकरणं ३)₹ 28 --° 

२० व्थायवात्तिकनात्पय्य रीका । श्रीवाचस्पतिमिध्रविरचिता 1 सम्पूणं 
( न्यायविभाग ३ ) <> ६--० 

२५ मीमांसान्यायप्रकाक्षः । (आपदेवीयः) श्रीचिकस्वामिशास्िकतया 

सारविचेचिन्या व्याव्ययः! खितः । ( मीमांसा १) ₹० २--5 

२६ पौरेहिव्यकर्मस्ारः । (रिप्पयणीसमरंकृनः) प्रथमो भागः भ्रीरमा- 
कार्तशरमणा संगृहीतः ( कर्मकाण्डवि० 8 ) ₹० ०--५ 

०६ पोरोरहित्यकमसारः । ( स्मप्पणीसपरुकृनः ) सपरिशिषएर द्वितीय 
तृतीयभागश्च । प्रीस्माकान्तशापणा संगरहीतः 



. ला सस्वे~मीरा 

#। 5 लधयुशब्ेन्ुशखरः । मर्मर प्ीनकोप्रनद्रविरनिनः 44 

मावान्ता मागः, मर्मर पएतिदन् श्रीनिन्यनन्दपरन् प्रयनाम 
फएनततरस्दीयक्रान्यत दिप्त समुऽतव्िनि , वयः 

८८ रपुवंशहाकाल्यम् । श्रीकालटिदासविरयविनप पञ्चमम दमे 
मर मः पमन्द्नयरय र दनसङ्गाधिनीरा क्यः पः सकनक 
न दुद्र कयकृग' 1 ( 

कपः ८; "४ 

+>, काममूत्रम्। श्नोचान्म्यायनमुनिधर्यात वहयन्लरःसाद्रितध) प्रणया 

अयम ङ्टरतिनया टोकयः समनम् वहुखणिटिनिपादार् परिपू 
यूता भंश्च संयोज्य. परिष्करन्य संशोधनम्. फनः र२५--८ 

३० च्यायक्सुमान्टीः ) न्यायाचायपदाादूनप्रपदुदयनाचयविग च, 

नः : उः न कविदनननरनक्रान्दोद्धामिन मः गन व्रा. 
- भ पोथ्यायप्रणीनप्रकादसद्निः श्रु 4 ऊ --५ 

प्रिभाषन्दुशखरः । म मण श्रीनागेशमटुगचिनः , तः मर मस्र, 
मिश्रचिरनितयः मैरवरीव्यपराच्यया परिमापावित्रन्या-नन्व- 
पकाश्िकय। रक्षया च सिनः व्याक्ररणं ज यन्जर 

षथसंग्रहः। पूवमीपासासारसेग्रदरूपः श्रीदो गाश्विनास्करव्रिरदि 
तभ श्रीमठरमहसप्ररिवा जका र ःयश्रीरमे श्वर शिवय नषु 
विरचितमी प ःथकोमुद्याय्यव्यास्यासहिनः(मीपा ०६.२०५ 

३३ न्यण्वानिकम् ! स्थायदृश्चनचान्स्यायनमाष्योपवृहणम् । पररि 
मास्द्राजोदयोलकरश्विरचिनम् ! सपि -गातमादिचरिनसम्व 
टितवरृहत्भूमिक्ामहितम् | (स्यायं विर ५; र £--° 

३५ शुङ्कयञ्चवंदसंहिता । वाजसनेयिमाध्यन्दिनशाखीव्ा ! श्रीमनृ्व- 
राचायविरचितमन््रमाप्येण श्रीमन्महीधराचा्यधिरनितयद- 

.. तपेन च सदहिना। ( भाग ६-२-३-४ ) (दिकं २) ० ८--‹ 
३५ शुङ्कयज्वेदकाण्वसंहिता । ध्रीसायणाचांचिरचितमाप्यसहिन! , 

१ अध्यायादारभ्य २० अध्यायपयन्ता। `वैदिकरं ४) ६-. 
३६ सिद्धान्तरेशसंग्रहः । प्रीमदप्पयदीक्ितचिरचितः । श्री मत्पस्पहंभ- 

परिव्राजकाचायक्ृप्णानन्दतीधंतिरचिनयः दष्णासद्लराष्य- 

धा व्याख्यया समरठह्तः| (वदान्नं ४) 2० ६.--० 

२७ कारिका । श्रीपाणिनिमुनिविरचितव्याकरणस््राणां व्रतिः नि 

द्रद्रश्-व्रामन-जयादित्यविनिपिता। (व्याक्ररं >) स $ 
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करा मज्करुतसीर्रात् । 

३८ प्राक्त: । भापाल: । प्रीयद्वरस्चिप्रणानप्राकनपश्चसा६- 

लः ¦ द्वियप्या च संयाह्धिवः (व्याकरणं ऽ) ₹० {-४ 

२५ अ तयाकिधिवकः | ्रीनद्विधारण्यस्वायिषिरविरतः। भापायुवा- 
दयेन ) (चदानं ६) ॐ ५-$ 

४० श्रीनःदटोचसंहिता । ब्रह्मणोपदिष्ठो नारमहाभुनिपरोक्तो उ्योतिष 
प्रन्थः | (उयोतिपं २) ₹० ०- 

४१ मदिनीकोशः ; मदिनी कारविर्गचिनः । (कोगं १) ₹० {-८ 
४२ शयलसददश्चनम् । श्रीरवरस्वामिविग्चितमाप्यसहितम् 

सपृण॑म् | ( भाग१--२) (मीमांसा ३) ₹० १०-? 
४३ स्यायदशेनम् । श्रीगोतमसुनीप्रणीतम् । श्रीवास्स्यायनमुनीप्र णीत. 

नाप्यक्तहितम् । श्री विश्वनाथन्यायपञ्चाननभङ्चायंविरचि- 
नन्यायदुतरच्स्यनुगतम् । रिपण्यादिसहितम् (न्यायं ६) २०२--० _ 

४९ दानप्रयुखः। विद्धद्ररधरीनीखकण्ठभट्विरचितः (धमशा ६, ९० २--८ 
४५ कालमाधवः । विद्रद्ररशधीमाधवाचायविरचितः (धमंशास्नं २९० १-८ 
४६ मास्वती } श्रीमच्छनानन्दविरचिता । श्रीमातृप्रसाद् ( देवनम् 

घण) पाण्डेयेन ताभ्यां छात्रयोधिनीनाम स्ंस्छरतसोदाहरण 
याषारीकाभ्यां सहिता (ज्योतिषं ३) २० २--५ 

४७ फक्रिकाग्रकाशः । उपाध्यायोपाहवेयाकरणकेसरीविरदाडितमेथि- 
नेनट्रदत्तदामंविरचिनः । ` प° सीतारामशम॑ङृतरिप्पण्या 
विभूषितः। । (व्याकरणं ८) ३० १--४ 

४८ मिनाश्चरय । श्रीगोडपादाचाय्ृतंमाण्डूक्यकारिकाव्याख्या-श्रीम- 
त्परमहं सपरिव्राजकाचा्ंस्वयम्प्काशानन्दसरस्वतीस्वामि- 
कृता । शंकरानन्दकृतमाण्डूक्योपनिषदीपिका च। (वेदा ०७)₹०१-४ , 

४९ काव्यप्रकाशः! श्रीमम्मटाचायंविरचितः । पं घ्रीहरिशङ्रशमंणा 
मशिरेन संग्रहीतया नागेश्वसीरीकयाऽकङ्तः। (काव्य <)*० ४- 

५० अधिकरणकौभुदी । श्रीदेवनाथरककुरङृता । (मीमां « ४) ₹० १-- 
५१ रघुवंशमहाकाव्यम् । श्रीकालिदासविरचितम् मप, श्रीमहिनाध- 

रतसश्नीविनीरीकयोपेतम् पं श्रीकनकलाकटकछुरेण कृता 
भाववोधिनी टिप्पण्या खमखङ्कुतः संपूर्णम् । (काव्य ४) ९२०१-४ 

५२ काथवोधः। साजनीक्ृत रीकोपेतः। दत्तत्रेय सम्प्रदायाऽनुगतः। ₹०--८ 
५३ रसचन्दरिका । श्रीविश्वेश्वरपाण्डेय निमिता । (कान्य० ६) ९०१--, 
५४ भलङ्कारमुकतावली । श्रीविष्वेभवर पषण्डियनिमिंता। (कान्य०७)र००~१२ 




